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Úvod 

 

          Stará čínska múdrosť hovorí, že „učenie je ako plávanie proti prúdu. Len čo s ním 

prestaneš, unáša ťa naspäť“. V kontexte súčasného sveta sa ukazuje, že platnosť tohto 

výroku je stále aktuálna.  

          Doba, v ktorej žijeme sa vyznačuje intenzívnymi zmenami. Mnohé z nich dokonca 

predstavujú významný míľnik v histórii ľudstva. Neustále sme svedkami toho, ako sa na 

trhu objavujú nové modely pokrokových „inteligentných“ telefónov, vylepšené verzie 

počítačových operačných systémov či najrozmanitejšie aplikácie, ktoré sľubujú zvýšenie 

kvality ľudského života. Vedecko – technický pokrok napreduje nezadržateľnou 

rýchlosťou. Nikdy však nesmie predbehnúť vývoj človeka. Aby sme tomu predišli, je 

nutné, aby sme všetci, a to bez rozdielu veku kráčali s dobou a naučili sa využívať súčasné 

výdobytky vedy a techniky vo svoj prospech. V opačnom prípade potom podľa 

spomínaného čínskeho príslovia hrozí, že jedinca začne prúd vody unášať naspäť, bez 

ohľadu na to, akú veľkú dráhu už stihol preplávať. A s tým je spojený proces nepretržitého, 

celoživotného vzdelávania sa. Je zrejmé, že samotná formálna výučba na školách nestačí 

flexibilne reagovať na dynamicky sa rozvíjajúci svet. Médiá neustále prinášajú správy 

o nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, z radov zamestnávateľov zaznievajú hlasy 

hovoriace o potrebe ďalšieho zvyšovania odbornosti svojich zamestnancov. Prieskumy 

štatistického úradu ukazujú, že napriek celkovej informatizácii spoločnosti, záujem 

mladých ľudí o prírodovedné a technické smery má v našej krajine dlhodobo klesajúcu 

tendenciu. Pomerne aktuálnou témou, ktorá ponúka východisko z tejto situácie je 

problematika neformálneho vzdelávania. V posledných rokoch sa ňou intenzívne zaoberajú 

rôzne školské i mimoškolské vzdelávacie inštitúcie či vedecké centrá, ktoré sa snažia 

spropagovať svoju činnosť a prilákať mladých k štúdiu príslušných odborov. Nemenej 

pozornosti sa neformálnemu vzdelávaniu dostáva na politickej scéne, kde vládni 

predstavitelia v snahe znížiť mieru nezamestnanosti krajiny neustále rozširujú ponuku 

rekvalifikačných kurzov.  

          Téma projektu nebola zvolená náhodne. Vyplynula z poznatkov a skúseností, ktoré 

autorka nadobudla v pozícii lektorky počítačom podporovaných prírodovedných 

experimentov realizovaných v projektoch neformálneho vzdelávania.   

          V súlade s cieľom projektu sme prehľadne a v chronologickom slede zosumarizovali 

popularizačnú činnosť Oddelenia fyziky, zaznamenali priebeh a atmosféru týchto akcií, 
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zhodnotili návštevnosť, štruktúru návštevníkov, ich záujem o danú problematiku i ochotu 

aktívne sa zapojiť do pripravených experimentov.  Snažili sme sa vytvoriť ucelený  obraz 

o uskutočnených podujatiach s fyzikálnou tematikou, na ktorých sa zástupcovia katedry 

aktívne zúčastnili. Zároveň chceme predstaviť s úspechom odprezentované počítačom 

podporované experimenty. Našim zámerom je takýmto spôsobom poukázať na fyziku ako 

na atraktívny a perspektívny študijný odbor na vysokých školách, ale aj ako na vedeckú 

disciplínu, ktorá nestagnuje, práve naopak, dynamicky sa rozvíja a pružne reaguje na 

technologický pokrok v spoločnosti.  

           

 

 Popularizačné podujatia pre verejnosť 

 

„Odbor, ktorý nebude popularizovať, nebude.“ 

                                                                                        český filozof Zdeněk Pinc 

 

          Ako vyplýva zo samotného názvu, jedná sa o podujatia určené širokej verejnosti, 

ktoré sa nenásilnou formou snažia vplývať na zvýšenie príťažlivosti príslušného odboru. 

Zvláštnu pozornosť však venujú mladým ľuďom, predovšetkým žiakom a študentom, 

s cieľom vyvolať v nich záujem o tento predmet, motivovať ich k štúdiu fyziky na 

vysokých školách, podchytiť nadaných žiakov a následne využiť a rozvíjať prírodovedecký 

potenciál, ktorý sa v nich skrýva. Je žiaduce, aby sa spoločnosť prebudila a začala plne 

vnímať bohatstvo, ktoré človek štúdiom fyziky nadobudne. Šebeň (1999) uvádza, že 

„Fyzika sa podieľa na formovaní kriticko-analytického myslenia, slúži ako základ 

vedecko-technického pokroku, odhaľuje žiakom humanistickú podstatu vedeckých 

poznatkov, formuje tvorivé schopnosti žiakov, svetonázor a presvedčenie, t.j. napomáha 

pri výchove vysoko morálnej osobnosti“. 

          Na Slovensku už niekoľko rokov prebiehajú popularizačné akcie, nad ktorými 

prebralo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolupracujúce 

s Centrom vedecko – technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu 

vedy a techniky v spoločnosti (Štefančínová 2015). V ďalšom texte predstavíme podujatia 

neformálneho vzdelávania, na ktorých sme realizovali počítačom podporované 

experimenty a budeme bližšie špecifikovať ich priebeh.  
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          Typickým príkladom popularizačných aktivít vysokých škôl je Deň otvorených 

dverí (obr. 1). Univerzity každoročne sprístupňujú svoje priestory verejnosti, uchádzačom 

o štúdium umožnia nahliadnuť do odborných učební, zúčastniť sa priamo na výučbe alebo 

vyskúšať si prácu s laboratórnymi prístrojmi. Zároveň majú jednotlivé fakulty pre 

návštevníkov pripravený bohatý sprievodný program, v ktorom prezentujú svoju činnosť, 

približujú obsah príslušného študijného odboru a poskytujú informácie o podmienkach 

prijatia. Obdobným typom podujatia je Deň otvorených dverí Slovenskej akadémie vied 

a ďalších vedecko - výskumných pracovísk. 

 

 

                          Obrázok 1 Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity 

                           (Zdroj: PU v Prešove. Podujatia a fotogaléria. 2017) 

 

          Vynikajúcu príležitosť ako sa dostať do priameho kontaktu s vedou predstavuje aj 

Týždeň vedy a techniky (obr. 2a,b). Jedná sa o celonárodné podujatie, ktoré prebieha vo 

viacerých slovenských mestách súčasne. Podľa CVTI SR (2015) spočívajú hlavné ciele 

tejto udalosti: 

 v informovaní verejnosti o dôležitosti vedy a techniky a jej význame pre rozvoj 

spoločnosti, 

 v pozitívnom ovplyvňovaní verejnej mienky o potrebe finančnej podpory vedy 

a techniky, ktorá umožňuje krajine hospodársky i spoločensky napredovať 

a rýchlejšie riešiť globálne problémy bezprostredne ohrozujúce náš štát, 

 vo zvyšovaní povedomia verejnosti o dosiahnutých výsledkoch vo vede a technike, 

 vo zvýšení príťažlivosti vedecko – technických študijných odborov pre mladú 

generáciu (Týždeň vedy a techniky 2015). 
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          Snaženiu vedcov osloviť čo najväčší počet ľudí značne napomáhajú aj veľké 

obchodné centrá tým, že ochotne poskytujú svoje priestory na umiestenie vedeckých 

stánkov. Akcia má širokospektrálny charakter, pretože sa jej zúčastňujú profesionáli nie 

len technických a prírodovedných odborov, ale aj znalci z radov medicíny, práva, filozofie, 

humanitných oblastí i pedagogicko – psychologických disciplín. V rámci Týždňa vedy 

a techniky prebiehajú v Bratislave aj iné podujatia, ktoré pripravuje mimovládna nezisková 

organizácia Amavet (Asociácia pre mládež, vedu a techniku). Známy je Festival vedy 

a techniky, ale do povedomia verejnosti sa zapísala tiež udalosť nazývaná Veda netradične 

(O Týždni vedy a techniky n.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2a a 2b Týždeň vedy a techniky 

(Zdroj: PU v Prešove. Podujatia a fotogaléria. 2017) 

 

          K jedným z najobľúbenejších popularizačných projektov sa radí Európska noc 

výskumníkov (obr.3a,b) podobného charakteru ako Týždeň vedy a techniky. Prebieha 

simultánne v 33 európskych krajinách vždycky posledný septembrový piatok. Vedecko – 

výskumní pracovníci z univerzít, vedeckých centier i súkromného sektora tu približujú 

verejnosti svoju prácu a oboznamujú ju s dosiahnutými výsledkami a závermi výskumu. 

Účastníci majú taktiež možnosť vyskúšať si pripravené interaktívne experimenty, 

prehliadnuť vedecké exponáty i vypočuť si prednášky renomovaných odborníkov. Vedci sa 

nebránia ani individuálnym rozhovorom či priamej konfrontácii. Pre deti sú pripravené tiež 

rôzne zábavné súťaže a vedomostné kvízy, pri ktorých majú možnosť vyhrať atraktívne 

ceny s logom tejto akcie (Štefančínová 2015).  
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Obrázok 3a a 3b  Európska noc výskumníkov 

(Zdroj: Európska noc výskumníkov 2016 v Košiciach. SOVVA. 2016) 

 

          V roku 2005 sa Noc výskumníkov uskutočnila v Európe po prvýkrát. Slovenská 

republika sa k nej pripojila až o rok neskôr, čo znamená, že uplynulý ročník získal u nás 

prívlastok jubilejný desiaty. Hlavným organizátorom je občianske združenie Slovenská 

organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, s ktorou aktívne spolupracuje Slovenská 

akadémia vied, CVTI SR a internetový portál EurActiv. Mottom, charakterizujúcim toto 

podujatie, je už 11 rokov výrok: „Researchers are among us“, teda „Výskumníci sú medzi 

nami“ (O Festivale – Európska noc výskumníkov 2016). 

 

          Celoslovensky známe podujatie Akademický Prešov (obr. 4)  má v tomto krajskom 

meste dlhoročnú tradíciu. Organizuje sa pravidelne posledný aprílový týždeň pod záštitou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Prešovskej 

univerzity v Prešove, primátora mesta Prešov a občianskeho združenia Akademický 

Prešov. Najvýstižnejšie sa dá táto akcia charakterizovať ako prehliadka umeleckej tvorivej 

činnosti vysokoškolských študentov. Podľa slov rektora Prešovskej univerzity, profesora 

Petra Kónyu, PhD. sa jedná o  „ikonické podujatie našej univerzity, ktoré ju dostalo popri 

akademickom a vedeckom prostredí aj do prostredia umeleckého a má na umeleckom nebi 

aspoň malú symbolickú hviezdičku“  (Rektor Kónya považuje Akademický Prešov za 

ikonické podujatie univerzity 2017). 

          Slovenskí mladí umelci z radov vysokoškolákov medzi sebou každoročne súťažia 

v štyroch kategóriách: 

 Pôvodná literárna tvorba, 

 Študentské divadlá, 

 Umelecký preklad, 

 Film (Akademický Prešov 2017). 
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Obrázok 4a a 4b Akademický Prešov 
(Zdroj: PU v Prešove. Podujatia a fotogaléria. 2017) 

 

          Okrem domácich aktérov sa na udalosti zúčastňujú rôzne hosťujúce divadelné 

a umelecké súbory z Českej republiky, Poľska, Maďarska i anglického Londýna, ktorí 

prichádzajú do Prešova predviesť svoj talent (Akademický Prešov 2017).     

          Fyzikálnu show môžeme zadefinovať ako činnosť zameranú na popularizáciu 

fyziky v spoločnosti s dôrazom na mladú generáciu, ktorú povzbudzuje k štúdiu fyziky 

v rámci graduálneho i postgraduálneho vzdelávania (Štubňa, Valovičová a Ondruška 

2012). Zúčastnenému publiku sú prezentované zaujímavé, pútavé experimenty aj záhadné 

fyzikálne paradoxy s cieľom ohúriť pozorovateľa, ale zároveň v ňom vyvolať túžbu po 

hlbšom poznaní a pochopení princípu daného fyzikálneho javu. Snahou fyzikálnej show je 

rozvíjať u žiakov fyzikálne myslenie a podporovať ich v samostatných bádateľských 

aktivitách (Štefančínová 2015). 

          Konkrétnym príkladom takýchto popularizačných podujatí je Vedecká show 

Michaela Londesborougha (obr. 5), uznávaného britského vedca, úspešného chemika 

a popularizátora vedeckej sféry. Oblasť jeho záujmu sa sústreďuje na otázky pôvodu 

energie, jej uvoľňovania, regulácie a možnosti uchovávania pre potreby ľudstva 

do budúcnosti. Venuje sa tiež tzv. chémii bóranov (Vedecká show Michaela 

Londesborougha v obrazoch 2015). 
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Obrázok 5a a 5b Vedecká show Michaela Londesborougha 

                               (Zdroj: PU v Prešove. Podujatia a fotogaléria. 2017) 

 

          Prípravou vedeckých show sa zaoberajú aj odborníci slovenského pôvodu. Jednou 

z nich je putovná akcia známa pod názvom Čak Vednýodboris a jeho crew (obr. 6). 

V rámci putovania po Slovensku mali diváci možnosť vidieť túto Road show v Prešove, 

Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Trnave, Nových Zámkoch, Liptovskom Mikuláši, 

Považskej Bystrici, Prievidzi a v Bratislave. Tematické zameranie vystúpení sa týka týchto 

oblastí: 

 matematika, fyzika, 

 chémia, 

 biológia, 

 lekárske a farmaceutické vedy, 

 elektrotechnika, 

 telekomunikačné technológie, 

 robotické systémy, 

 technológie tretieho tisícročia, 

 energetika a jej vplyv na ekológiu (Vedecká roadshow Čak Vednýodboris a jeho 

crew n.d.). 

 

     

 

 

 

 

 

                       Obrázok 6 Vedecká roadshow Čak Vednýodboris a jeho crew 

                              (Zdroj: PU v Prešove. Podujatia a fotogaléria. 2017) 
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          Do sveta fyzikálnych javov a dejov vtiahne verejnosť aj projekt Kúzelná fyzika 

(obr.7). Jeho autorom je Mgr. Michal Figura, ktorý zostavil pásmo netradičných 

fyzikálnych experimentov. Cieľovú skupinu tvoria hlavne žiaci základných a stredných 

škôl, avšak pozitívne ohlasy boli zaznamenané u ľudí všetkých vekových kategórii 

počínajúc predškolákmi. Od roku 2012 patrí šou k stabilnej programovej štruktúre 

Hvezdárne a Planetária v Prešove, kde zakaždým zaznamená obrovský úspech. Od 

septembra 2016 sa stalo toto predstavenie mobilným, čím sa zaradilo do kategórie 

roadshow (Figura 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

                                Obrázok 7 Vedecká show Kúzelná fyzika 

                                 (Zdroj: Kúzelná fyzika. Galéria. 2017) 

 

 

 Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity v Prešove 

 

„Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si zapamätám. A čo si vyskúšam, tomu 

rozumiem.“   

                                                                                                                                 Konfúcius 

          Dňa 15. februára 2017 zorganizovala naša Alma mater, Prešovská univerzita 

v Prešove, v poradí už piaty, jubilejný, ročník celouniverzitného Dňa otvorených dverí. 

Priestory vysokoškolského kampusu na Ulici 17.novembra sa od skorého rána začali 

zapĺňať skupinkami mladých ľudí z rôznych kútov východného Slovenska. Z ich tvárí sme 

mohli vyčítať prvotné nadšenie z areálu i istú dávku zvedavosti a očakávaní. Hneď po 

vstupe do hlavnej budovy návštevníkov privítali naši študenti oblečení v tričkách s logom 

Prešovskej univerzity a následne ich navigovali k informačným stánkom jednotlivých 

fakúlt. Tie boli rozmiestnené na prízemí, v priestoroch hlavnej chodby. Oddelenie fyziky 

tu prezentovalo demonštračné experimenty nazvané „Fyzika z police“, najväčší úspech 

však zožali pokusy s tekutým dusíkom.  
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          Druhá časť DOD prebiehala na prvom poschodí v zasadačke FHPV, ktorá sa v daný 

deň premenila na tzv. playroom. V tejto miestnosti sa mohli uchádzači oboznámiť 

s rôznymi typmi meracích prístrojov využívaných v biológii, psychológii, geografii 

a fyzike. Mnohí z nich využili možnosť nechať si odobrať odtlačky prstov či vyšetriť 

činnosť nervového systému organizmu softvérom na snímanie stresových zmien v 

organizme, a rovnako ochotne pristupovali k fyzikálnej časti playroom-u. Najčastejšie 

prichádzali v sprievode svojich učiteľov, v niektorých prípadoch uchádzačov sprevádzali 

rodičia. Väčšinou sa jednalo o stredoškolských študentov tretích a štvrtých ročníkov, ktorí 

zvažovali možnosti svojho ďalšieho štúdia na vysokej škole. Odhliadnuc od domácich 

Prešovčanov, zaznamenali sme hojnú účasť zástupcov iných okresných miest, 

predovšetkým z Vranova nad Topľou, Michaloviec a Humenného. Scenár celého dňa sa 

veľmi nelíšil. Na úvod sme uchádzačom ukázali meracie rozhrania a senzory spoločnosti 

Vernier, stručne popísali a vysvetlili, čo pomocou nich meriame, ako to vyhodnocujeme 

a aký to má celkový význam.  

 

          Jednoznačne najpríťažlivejšou aktivitou bolo meranie sily, ktoré sme pracovne 

pomenovali Silný ako Herkules. Žiaci si spočiatku len váhavo obzerali silovú platňu, kým 

sa nenašiel prvý dobrovoľník, ktorý si ju prakticky vyskúšal. Vo väčšine prípadov to boli 

práve vedúci učitelia. Keď sa však pohľady žiakov upierali na svojich učiteľov, snažiacich 

sa vyvinúť čo najväčšiu silu na silovú platňu až pritom postupne chytali červeň v tvári, 

nastalo odľahčenie atmosféry. Podľa nášho názoru, toto bol kľúčový moment, ktorý 

posmelil žiakov k tomu, aby si merania vyskúšali sami na sebe. Následne sa žiaci uvoľnili 

natoľko, až sa u nich prejavila hravá súťaživosť. Začali sa predbiehať medzi sebou, kto 

z nich bude lepší, silnejší, ale takisto v tom, kto prekoná svojho pána učiteľa či pani 

učiteľku. Niektorí žiaci preto prichádzali opakovane k tomu istému senzoru dovtedy, kým 

neboli so svojim výsledkom spokojní. Na základe nameraných dát môžeme konštatovať, že 

chlapci boli jednoznačne silnejší ako dievčatá, čo súvisí s rozdielnosťou v telesnej 

konštitúcii aj množstvom svalovej hmoty v tele. Vyskytlo sa však zopár výnimiek, kedy 

dominovali dievčatá, resp. odchýlky medzi oboma pohlaviami boli minimálne. My sme sa 

zvedavo spýtali, či sa aktívne venujú nejakému športu a dozvedeli sme sa, že pravidelne 

chodia cvičiť do posilňovne. Ďalšia dievčina nám s úsmevom na tvári prezradila, že sa 

venuje plávaniu na profesionálnej úrovni, takže silu v rukách určite má, čo si vďaka nášmu 

meraniu len potvrdila.  
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          Druhou aktivitou, ktorú sme mali pripravenú, bolo Spirometrické vyšetrenie (obr. 

8).  Záujemcovia mali možnosť jednoduchým meraním zistiť celkový objem vzduchu vo 

svojich pľúcach, alebo rýchlosť prietoku vzduchu cez priedušnicu. Aj v tomto prípade 

medzi žiakmi zvíťazila súťaživosť. Predovšetkým chlapci sa medzi sebou predbiehali 

v tom, kto dosiahne väčšiu rýchlosť pri vydychovaní vzduchu. Niektorí z nich dokonca 

nerešpektovali naše pokyny, keď si odmietli dať na nos svorku, pretože to považovali za 

komické. Svorka pri tomto vyšetrení však má svoje opodstatnenie, nakoľko zabraňuje 

úniku vzduchu cez nosné dierky. Keďže podstata tejto aktivity nespočívala v samotnom 

meraní, ale mala len demonštračný charakter, na chybách merania nezáležalo. Dievčenskú 

časť návštevníkov zaujímal skôr grafický výstup zo spirometrického merania. Pýtali sa, čo 

znamenajú jednotlivé krivky a prečo majú taký tvar. Zároveň nás prekvapili otázkou, prečo 

takéto „medicínske“ meranie uskutočňujeme my na fyzikálnom oddelení, keď sa jedná 

o biológiu človeka. Vysvetlili sme im prepojenie medzi týmito predmetmi, poukázali aj na 

ďalšie biofyzikálne vzťahy a zároveň zdôraznili, že fyzika je všade vôkol nás, teda aj 

v ľudskom tele, preto s ňou budú prichádzať do kontaktu po celý život. O niečo menšiu 

pozornosť si medzi stredoškolákmi získala aktivita Meranie teploty, nakoľko s touto 

činnosťou sa bežne stretávajú aj doma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 8 Deň otvorených dverí PU v Prešove 2017 

                                               (Zdroj: UNIPO FAN. Fotky. 2017) 
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          Druhú kategóriu návštevníkov tvorili žiaci základných škôl. Niektoré detské tváre, 

hlavne z nižšieho stupňa, sme si pamätali už z predošlého ročníka. Od ich učiteľa sme sa 

dozvedeli, že deťom sa u nás vtedy veľmi páčilo, preto prišli aj tento rok. To nás, 

samozrejme, nesmierne potešilo, no zároveň sme cítili aj veľkú zodpovednosť, aby sme ich 

nesklamali. S týmito žiakmi sme okrem pokusov so silovou platňou a spirometrom 

realizovali tiež aktivitu nazvanú Preteky teplomerov. Do meracieho rozhrania sme 

pomocou USB portu zapojili 2 teplomery. Druhý koniec teplomerov sme vložili do rúk 

dvom žiakom. Na displeji meracieho rozhrania sme mohli okamžite pozorovať farebne 

rozlíšené hodnoty vzrastajúcej teploty. Následne sme žiakov vyzvali, aby druhou, voľnou 

rukou začali trieť povrch teplomera, najprv pomaly, potom rýchlejšie a spoločne sme 

sledovali prebiehajúce zmeny. Keď deti videli, že hodnota na ich teplomere je nižšia ako 

na súperovom, začali senzor šúchať intenzívnejšie, aby sa mu vyrovnali. Takýmto 

spôsobom sme žiakom názorne ukázali, že trením vzniká teplo. Chceli sme im tento 

poznatok prepojiť s reálnym životom, preto sme im vzápätí odporúčali, aby vždy, keď 

budú mať studené ruky, si ich pošúchali, a tým sa zohrejú. Zároveň sme ich pozvali na 

podujatie Prešovská detská univerzita, na ktorom budú mať príležitosť dozvedieť sa ďalšie 

fascinujúce informácie aj z fyzikálnej oblasti. Dúfame, že sa nám podarilo naplniť ich 

očakávania a už teraz sa tešíme na DOD 2018. 

 

Týždeň vedy a techniky 

 

          V aktuálnom akademickom roku prebiehal Týždeň vedy a techniky v termíne 7.  – 

13. november 2016. Jednalo sa o trinásty ročník, ktorý sa niesol v duchu hesla „Zaži vedu 

naživo“. Prešovská univerzita v Prešove ako organizátor sprievodných podujatí v krajskom 

meste Prešov, sa k tejto akcii pripojila v stredu 9.novembra. Miestom konania sa tradične 

stal areál Zábavno – obchodného centra MAX vďaka svojej rozlohe a lukratívnej polohe. 

Nachádza sa na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov, s vynikajúcou dostupnosťou 

k autobusovej i vlakovej stanici. Možno aj vďaka tomu sa na podujatí zúčastnilo mnoho 

návštevníkov z iných miest. Mottom prešovského programu sa stala výzva adresovaná 

širokej verejnosti: „Stopni nudu, zaži vedu“.  

          Prípravy vedeckých stánkov boli v plnom prúde od skorého rána, hoci prví účastníci 

sa objavili až pred 10-tou hodinou. Vo väčšine prípadov sa jednalo o kompletné triedy 

žiakov, ktorí sem pod vedením svojich učiteľov hromadne pricestovali z iných okresov. Zo 
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začiatku sme mali plné ruky práce, nakoľko náš stánok bol umiestnený hneď pri hlavnom 

vstupe. Podľa našich očakávaní, najväčší záujem mali žiaci o aktivity Silný ako Herkules 

a Spirometrické vyšetrenie. Meranie sily bolo realizované dvoma spôsobmi. Najprv sme 

nechali účastníkov zmerať si veľkosť síl jednotlivo. Ich úlohou bolo pôsobiť čo najväčšou 

tlakovou silou na silovú platňu nachádzajúcu sa na povrchu stola pred nimi. Ani tu chlapci 

nezapreli svoju súťaživú povahu, každý z nich sa snažil byť najlepší a prekonať výsledok 

spolužiaka. V prípade chlapcov zo stredných škôl sme nadobudli pocit, že sa skôr 

predvádzajú a svojim výkonom chcú ohúriť okolostojace dievčatá. Tie sme naopak 

povzbudzovali k tomu, aby chlapcom ukázali, že aj ony sú silné a ničoho sa neboja - ani 

fyziky, ktorá je verejnosťou stále vnímaná ako odbor vhodný viac pre mužské pokolenie. 

              Druhou silovou aktivitou, ktorú sme pre návštevníkov pripravili, bolo meranie 

výslednice dvoch síl pôsobiacich proti sebe. Zjednodušene povedané, šlo vlastne 

o vzájomné pretláčanie sa dvoch ľudí, pričom softvér nám poskytol presnú číselnú 

informáciu v newtonoch, o koľko je víťaz silnejší od svojho súpera. Táto aktivita mala 

nasledovný priebeh: prvý z dvojice držal v rukách silovú platňu tak, že snímací povrch 

platne bol namierený smerom k súperovi. Ten položil na platňu svoje dlane a meranie sa 

mohlo začať. Potom sa obidvaja účastníci silno zapreli a snažili pretlačiť jeden druhého na 

stranu protivníka. Určiť víťaza nebolo ťažké, ale vďaka systému Vernier sme vedeli 

povedať, či silový rozdiel medzi súťažiacimi bol výrazný, alebo minimálny. Na grafickom 

zázname sme mohli vidieť, ako sa pôsobenie oboch aktérov menilo v čase. V rámci tejto 

série úloh, sme žiakom pripomenuli základné teoretické poznatky o sile – ako je 

definovaná, v akých jednotkách, a aký je vzťah medzi hmotnosťou a pôsobiacou tlakovou 

či tiažovou silou (obr. 9). Dievčatám sme preto ponúkli možnosť nechať si zmerať 

veľkosť tiažovej sily, akou pôsobia na povrch zeme, z čoho by následne boli schopné 

určiť svoju hmotnosť. Žiadna dobrovoľníčka sa však nenašla.  

          Druhá vlna návštevníkov prišla v poobedňajších hodinách. Tvorili ju prevažne ľudia 

v produktívnom veku a rodiny s malými deťmi. Z tohto dôvodu sme adekvátne 

prispôsobovali predvádzané experimenty tak, aby boli pre príslušnú vekovú kategóriu 

pútavé i poučné. Pre detičky sme mali navyše prichystanú aj sladkú odmenu. Najmenším 

deťom sme na silovej platni ukazovali, aké „silné“ sú ich pršteky. Najprv sme im 

povedali, aby sa platne dotkli jedným prstom, potom dvoma, troma, štyrmi až kým 

nepoložili celú ruku. Porovnávali sme, akou veľkou silou pritom pôsobili na platňu. 

Neskôr sme im vysvetlili, že dva prsty sú silnejšie ako jeden, tri prsty silnejšie ako dva, 

atď. Nakoniec položili na platňu obe svoje dlane a znova videli, že číslo na displeji 
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meracieho systému sa zvýšilo. Keď mali deti pri sebe aj svojho súrodenca, požiadali sme 

ich, aby obaja naraz položili svoje ruky na silovú platňu a sledovali, aká sila sa ukáže na 

displeji. Logicky sila opäť narástla, a tak sme sa detí spýtali, či vedia, čo to pre nich 

znamená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 9 Týždeň vedy a techniky v ZOC MAX v Prešove 2016 

                                                   (Zdroj: UNIPO FAN. Fotky. 2017) 

Neočakávali sme, že vymyslia odborné vysvetlenie, jednalo sa čisto o rečnícku otázku, na 

ktorú sme mali sami vopred nachystanú odpoveď. Keďže našim cieľom nebolo rozvíjať 

u detí kognitívne funkcie, ale skôr sme chceli pôsobiť emocionálne a výchovne, povedali 

sme im, že najsilnejší budú len vtedy, keď so svojim bratom či sestrou budú držať spolu 

a nerobiť si navzájom zle. Istí rodičia ešte doplnili: „A nehnevať mamku“. Potom sa 

nám poďakovali a my sme boli radi, že sme mohli na fyzikálnom princípe poukázať na 

dôležitosť súdržnosti v rodine a význam sily kolektívu. Spokojnosť s touto aktivitou bolo 

vidieť na všetkých zúčastnených - deťoch, rodičoch aj na nás.  

 

          S detskými návštevníkmi sme obdobne realizovali pokusy s teplomerom. Deti si 

postupne merali teplotu dlane, líčka, špičky nosa aj ušného lalôčika a porovnávali sme, kto 
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má na týchto miestach teplotu vyššiu. Plynulo sme prešli k Pretekom teplomerov, kde sme 

deti nechali súťažiť v tom, kto rýchlejšie zohreje kovovú časť teplomera na hodnotu 35 °C. 

Východzia teplota sa stále pohybovala okolo hodnoty 21°C, čo predstavovalo teplotu 

vzduchu v hale obchodného centra. Zakrátko na to, ako sme deťom dali do rúk teplomery, 

na obrazovke meracieho rozhrania sa zobrazila hodnota 29 - 30 °C. Istých rodičov to 

zjavne zaskočilo, nakoľko nám hneď položili otázku, ako je možné, že teplota tela nie je 

vyššia. Pokúsili sme sa im preto vysvetliť proces vzniku a distribúcie tepla v organizme, 

spomenuli sme orgány, v okolí ktorých býva teplota tela najvyššia i koncové časti tela, pre 

ktoré je typická nižšia teplota. Zároveň sme ich ubezpečili, že namerané hodnoty teploty sú 

v úplnom poriadku a nie je žiadny dôvod na obavy.  

          Zo strany dospelých účastníkov sme zaznamenali najväčší záujem o spirometer, 

s ktorým, ako sme sa dozvedeli, sa už niektorí z nich stretli na vyšetrení u pľúcneho lekára. 

Ochotne si preto nechali zmerať objem vzduchu v pľúcach aj prietok cez priedušnicu. 

Muži jednoznačne dosahovali vyššie hodnoty ako ženy, čo je dané anatomickou stavbou 

ľudského tela. Neplatilo to však vždycky, a vtedy ostali trochu zarazení. Snažili sme sa im 

vysvetliť, že na výsledok vplýva viacero faktorov, medzi nimi aj fajčenie. Poniektorí sa 

následne vyjadrili, že patria k fajčiarom, no zároveň dodali, že to budú musieť ešte 

prehodnotiť. Nakoľko sami nie sme odborníci na problematiku medicíny, nedovolili by 

sme si poúčať ich o zdravom životnom štýle. Poskytli sme im však základné informácie 

o tom, ako fajčenie vplýva na dýchací systém a samotný proces dýchania.  

          Po zrealizovaní všetkých experimentov sme účastníkom odporúčali navštíviť ďalšie 

fyzikálne stanovištia, ktoré im rovnako poskytnú veľa nových a zaujímavých poznatkov zo 

sveta vedy a techniky. V týchto stánkoch boli k dispozícii atrakcie Kúzelnej fyziky, 

Kráľovstva chladu s tekutým dusíkom či pravá vesmírna obloha, o ktorej pútavo 

rozprávala RNDr. Mária Csatáryová, PhD. uznávaná odborníčka na oblasť astronómie.  

 

  Európska noc výskumníkov 

          Druhé najväčšie mesto na Slovensku, Košice, zorganizovali túto akciu už po 

siedmykrát. Naposledy sa tak stalo 30.9.2016 v priestoroch obchodného centra Átrium 

Optima na Moldavskej ulici. Stávajúci ročník prebiehal na východnom Slovensku pod 

heslom „Srdcom vedec“. Na návštevníkov čakalo vyše 70 vedeckých expozícii, s ktorými 

sa predstavili Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická 

univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie či ústavy Slovenskej Akadémie 
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Vied. Podujatie, ktoré bolo počas celého dňa moderované, sa začalo o 9-tej hodine ráno 

slávnostným príhovorom primátora Košíc, pána Richarda Rašiho, a zástupcov 

z jednotlivých inštitúcií. Po privítaní prezentujúcich i návštevníkov, sa považovali vedecké 

stánky za oficiálne otvorené. Najväčší nával sme pociťovali v dopoludňajších hodinách, 

kedy prichádzali prevažne školáci s učiteľským dozorom. Pozitívne nás prekvapilo, že 

mnohí, hlavne stredoškoláci, už mali s podobným meracím systémom skúsenosti. Možno 

aj to bol dôvod, prečo s nami na experimentoch veľmi ochotne spolupracovali. U žiakov 

z mimomestských škôl, ktorým chýba modernejšie vybavenie laboratórií, sme spozorovali 

skôr obavy z toho, aby nám senzory nepokazili. K týmto deťom sme pristupovali zvlášť 

citlivo, a snažili sa ich povzbudiť k tomu, aby sa nebáli a aktivity si priamo odskúšali, 

pretože sa dozvedia veľa zaujímavostí, s ktorými sa budú môcť doma pochváliť, napr. akí 

sú silní, alebo aké veľké pľúca majú.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázok 15 Európska noc výskumníkov v OC Atrium Optima v Košiciach 2016 

                    (Zdroj:Oddelenie techniky KFMaT FHPV PU v Prešove. Fotky.2017) 

 

Obrázok 10 Európska noc výskumníkov v OC Atrium Optima v Košiciach 2016 

(Zdroj:Oddelenie techniky KFMaT FHPV PU v Prešove. Fotky.2017) 

 

Záujem bol aj zo strany učiteľov. S nimi sme diskutovali o možnostiach využitia týchto 

pomôcok pri výučbe konkrétnych tematických celkov a rozobrali sme tiež výhody 

a nevýhody počítačových školských experimentov v porovnaní s klasickými. Spoločne 
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sme sa zhodli na tom, že tradičné experimenty by mali na hodinách dominovať a počítač 

by mal slúžiť len ako doplnok, ktorý pomôže lepšie pochopiť daný fyzikálny jav respektíve 

motivuje žiakov k aktívnej práci na hodine (obr. 10). 

           V popoludňajšom čase zavítali do obchodného centra skutočne všetky vekové 

kategórie – študenti po skončení vyučovania, dospelí vracajúci sa z práce aj dôchodcovia. 

Starší účastníci k nám síce pristupovali najprv opatrne až nedôverčivo s tvrdením, že takáto 

moderná technika už nie je pre nich, po čase sa však nechali prehovoriť, aby si prácu 

s prístrojmi vyskúšali. V tomto prípade už nešlo len o samotný zážitok, ako tomu bolo 

u detí, ale snažili sme sa každý prípad korektne vyhodnotiť. Dospelých zaujímalo, čo 

znamenajú konkrétne krivky na grafickom výstupe zo spirometra a či je ich tvar 

„normálny“. Zo záznamu merania sme vedeli záujemcom poskytnúť základné informácie 

o týchto medicínskych parametroch: dychový objem, inspiračný rezervný objem 

a expiračný rezervný objem. Keď sme túto aktivitu realizovali s deťmi, zamerali sme sa na 

súťaženie v tom, kto dokáže vzduch najrýchlejšie cez spirometer vydýchnuť. Na pamiatku 

sme im potom nechali papierový náustok použitý pri meraní.   

          Na tejto akcii sme v premiére otestovali fyzikálnu hru zvanú Máš cit v ruke?. S jej 

prípravou nám veľmi pohol RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., ktorý zhotovil a naprogramoval 

digitálne zariadenie tak, aby bolo schopné užívateľovi zadať príkazy a zároveň slúžilo na 

meranie malých hmotností do 1 kg. Cieľom hry bolo čo najpresnejšie odhadom navážiť 

požadovanú hmotnosť kovových matíc len na základe vlastného pocitu v ruke. Aktivita 

bola určená pre dvoch hráčov súčasne. Na základe uskutočnených meraní môžeme 

skonštatovať, že žiaci základných škôl dosiahli najslabšie výsledky. Mnohí z nich si 

napríklad nedokázali predstaviť, čomu zodpovedá hmotnosť 500 gramov. V snahe pomôcť 

im, uviedli sme niekoľko typických príkladov, s ktorými sa doma istotne stretli: 0,5 l fľaša 

vody, balenie múky či cukru z polovice prázdne. Z dospelých zúčastnených sa najviac 

darilo ženám. S prehľadom vedeli požadovanú hmotnosť navážiť úplne presne, prípadne 

len s minimálnymi odchýlkami. Aby svojim polovičkám dokázali, že to nie je len náhoda, 

hru si zopakovali viackrát a zakaždým boli úspešne. Mužom táto hra spôsobovala väčšie 

ťažkosti. A trafiť hmotnosť úplne stopercentne bola v ich prípade len náhoda. Pre našu 

spoločnosť je prirodzené, že práve ženy trávia v kuchyni viac času, keďže pre rodinu stále 

varia i pečú. Usudzujeme preto, že praktické skúsenosti nadobudnuté pri kuchynskom 

vážení im pomohli zlepšiť cit v rukách pre odhad hmotnosti.  
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          Od 14-tej hodiny sa mohli návštevníci zúčastniť na krátkych vedeckých 

prednáškach, po ktorých nasledovala beseda s príslušnými vedcami z daného odboru. Za 

miesto konania bolo určené multikino Cinemax. Prednášky doplňujúce hlavný program 

v atriu, prebiehali do neskorých večerných hodín. Záujemcom pritom poskytli fascinujúce 

poznatky o jave supravodivosti, urýchľovači elektrónov XFEL v Hamburgu, a spoločne 

nahliadli cez „Gravitačné okno do vesmíru“. Zároveň sa dozvedeli množstvo 

inšpiratívnych príbehov zo života vedeckých pracovníkov. 

          V popoludní sme aj my zažili jedno prekvapenie, ktoré nás nesmierne potešilo. 

K nášmu stánku sa opätovne vrátili deti, ktoré sa Noci výskumníkov zúčastnili už ráno 

v sprievode učiteľov. Tentokrát však prišli so svojimi rodičmi, ktorým už sami skúsene 

ukazovali, čo všetko si tu môžu odmerať. Nadšenie vyžarujúce z malých výskumníkov 

však nedokázal zmerať ani ten najmodernejší počítač. Pre nás to bolo obrovskou odmenou 

a zároveň potvrdením, že naša práca má zmysel, preto v nej budeme pokračovať aj 

naďalej.  

 

Akademický Prešov 

 

          V uplynulom roku sa tento festival uskutočnil už po 50.-tykrát s podtitulom 

„Univerzita mestu – mesto univerzite“. Vzhľadom na jeho jubilejný charakter, bol tradičný 

umelecký program tentokrát doplnený o tvorivé dielne a workshopy. Vo štvrtok 28.4.2016 

boli pre verejnosť pripravené v zábavno – obchodnom centre MAX vedecké stánky, 

v ktorých jednotlivé fakulty prezentovali svoju odbornú i umeleckú činnosť. Katedra 

fyziky predviedla návštevníkom experimenty s Vernierom, tekutým dusíkom, predstavila 

astronomický počítačový program Stellarium a pásmo netradičných experimentov 

Kúzelnej fyziky realizované Michalom Figurom.  

          Účasť verejnosti na tomto podujatí bola v priebehu celého dňa približne vyrovnaná. 

V dopoludňajších hodinách prichádzali najmä mamičky na materskej dovolenke so svojimi 

deťmi alebo starí rodičia s vnúčatami. Okrem nich akcia prilákala nemalé množstvo žiakov 

z okolitých základných škôl. Po prvotnom očarení v „Kráľovstve tekutého dusíka“ sme sa 

snažili udržať ich nadšenie a nesklamať očakávania. Podľa výrazu ich tváre usudzujeme, 

že sa nám to v celku podarilo. S veľkou obľubou sa stretla aktivita Silný ako Herkules. 

Od veku ani pohlavia zúčastnených pritom nezáležalo. Získala si rovnako rýchlo chlapcov 

i dievčatá, deti, mládež, rodičov i starých rodičov. Pri vzájomnom pretláčaní sa pomocou 
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silovej platne si prítomní navyše užili množstvo zábavy. Spolužiaci a ďalší pozorovatelia 

stojaci okolo aktérov úlohy, súťažiacu dvojicu vrelo povzbudzovali potleskom alebo 

pokrikom mena svojho favorita.  Pretláčali sa takmer vždycky osoby rovnakého pohlavia, 

nakoľko sme predpokladali vyrovnanosť síl. Druhým dôvodom bolo bezpečnostné 

hľadisko. Ak by sme aktivitu realizovali so zmiešanou dvojicou, hrozilo by, že chlapec si 

neuvedomí svoju výraznú silovú prevahu, čím by dievča mohlo ľahko prísť k úrazu. 

V zápale hry sa to mohlo samozrejme prihodiť aj pri homogénnych pároch, ale riziko úrazu 

bolo výrazne menšie.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 11 Akademický Prešov v ZOC MAX v Prešove 2016 

                                                 (Zdroj: UNIPO FAN. Fotky. 2017) 

Žiakom stredných škôl a dospelým účastníkom sme povolili uvedenú aktivitu realizovať 

v zmiešaných pároch, ale s iným cieľom. Úloha už nemala taký dynamický charakter, ako 

predtým. Chlapcom sme dali do rúk silovú platňu, ktorú mali pred sebou len staticky držať. 

Potom prítomné dievča položilo na povrch platne svoje dlane a čo najviac sa zaprelo 

v snahe zatlačiť chlapca do kúta. Chlapec pritom nevyvíjal žiadny protitlak, jeho úlohou 

bolo udržať si vlastnú rovnováhu a nespadnúť.  

Neskôr sme aktivitu do tretice modifikovali tak, že sme účastníkov vyzvali k tomu, aby 

silovú platňu držali v rozličných polohách a zaznamenávali sme, ako sa menila veľkosť 

pôsobiacej sily. Najprv držali platňu s vystretými rukami nad hlavou, potom v predpažení 
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a nakoniec v predklone na úrovni kolien. Mládež sme nechali chvíľu porozmýšľať nad 

vysvetlením pozorovaného javu, dospelých účastníkov sme nechceli trápiť, preto sme im 

vysvetlenie hneď poskytli (obr. 11). 

          Druhý typ experimentov bol realizovaný so spirometrom. Záujemcom sme 

klasickým spôsobom zmerali objem a prietok vzduchu prechádzajúci cez dýchaciu trubicu, 

výsledky porovnali s fyziologickými hodnotami uvádzanými v zdravotníckej literatúre 

a popísali grafický záznam. Študenti sa ešte nechali nahovoriť na zmeranie týchto 

parametrov bezprostredne po skončení fyzickej záťaže. Aktivita mala nasledovný priebeh: 

na úvod sme zrealizovali meranie v pokoji, počas ktorého jednotlivec dýchal cez 

spirometer. Zistené hodnoty sme uložili do pamäte počítača. Potom sme dotyčného 

vyzvali, aby na mieste vykonal 20 drepov. Našim zámerom bolo simulovať aktívne 

cvičenie. Chceli sme dosiahnuť stav, pri ktorom sa v ľudskom organizme zvyšuje tepová 

frekvencia srdca a úmerne k vykonanej námahe i frekvencia dýchania. Hneď po poslednom 

drepe začala vyšetrovaná osoba dýchať do prístroja, trvalo to 3 minúty. Po ich skončení 

sme získané grafické záznamy vyhodnotili a porovnali rozdiely.  

          Okrem počítačových experimentov sme v ten deň predviedli aj zopár tradičných. 

Najmenšie deti vo veku 5 – 10 rokov nadchla aktivita Miešanie farieb bez štetca. Na 

mechanický motorček sme postupne pripevňovali schémy s najrozmanitejšími obrazcami 

vo farebnom i čiernobielom prevedení. Po roztočení motorčeka deti zo zatajených dychom 

sledovali, čo sa s obrázkami deje. Z úžasu v ich tvárach sa dalo vyčítať, že vzniknutý efekt 

nečakali. Pokus zaujal aj rodičov, ktorí chceli vedieť, ako sme dosiahli výsledný vnem. 

          Ďalšia krátka aktivita mala názov Neposlušné knihy. Dve knihy sme spojili tak, že 

listy prvej knihy sme zasunuli pomedzi stránky druhej a opačne. Potom návštevníci dostali 

za úlohu knihy od seba oddeliť len použitím ťahovej sily. Spočiatku v tom nevideli žiadny 

problém. Najprv smelo vzala knihy do rúk dvojica dievčat a začali ťahať proti sebe. Keď 

neboli úspešné, vystriedala ich chlapčenská dvojica, ktorá si myslela, že dievčatá sú príliš 

slabé. Chvíľu sa potrápili chlapci i dospelí, kým si uvedomili, že to musí byť chyták. Úloha 

sa všetkým zjavne páčila, nakoľko od nás odchádzali so slovami, že to určite vyskúšajú 

doma na členoch rodiny. My ju preto budeme aj naďalej realizovať na spestrenie 

počítačových experimentov. 
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Vedecká show a putovná vedecká roadshow 

 

          V roku 2015 hostila Prešovská univerzita v Prešove niekoľkých známych vedcov. 

V aule Filozofickej fakulty sa 1. októbra 2015 predstavil známy britský popularizátor vedy 

Michael Londesborough a s odstupom siedmych dní k nám zavítala skupina vedcov 

tvoriacich zoskupenie Čak Vednýodboris a jeho crew. Kapacita miestnosti počas oboch 

podujatí bola beznádejne obsadená. Naša katedra sa to rozhodla využiť a pripravila si pre 

návštevníkov bohatý sprievodný program. V informačnom stánku umiestnenom v hale 

pred aulou sme rozdávali propagačné letáky, poskytovali bližšie informácie o štúdiu 

učiteľskej fyziky i podmienkach prijímacieho konania. Ďalej sme hovorili o možnostiach 

osobnostného i profesionálneho rastu, vedecko – výskumnej činnosti, spolupráci katedry 

s partnerskými inštitúciami v zahraničí a vyzdvihli príležitosť absolvovať časť štúdia 

v iných európskych krajinách. Nezabudli sme spomenúť ani možnosť zábavného vyžitia na 

rôznych spoločenských akciách ako napríklad univerzitný ples či známa Katedrovica, ktorá 

už píše svoju 20- ročnú históriu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 12 Akcia Čak Vednýodboris a jeho crew na Prešovskej univerzite 2015 

(Zdroj: PU v Prešove. Podujatia a fotogaléria. 2017) 

 

          V štruktúre návštevníkov prevládali žiaci stredných odborných škôl 

elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania. Možno práve vďaka tomu bol 
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o experimenty s počítačom enormný záujem. Žiaci smelo pristupovali k nášmu stanovišťu 

a skúmavo si prezerali jednotlivé meracie prístroje. Veľmi ochotne si všetky senzory 

priamo na mieste vyskúšali, samotný výsledok na monitore počítača ich však príliš 

nezaujímal (obr. 12).  Miesto toho nám kládli veľa otázok týkajúcich sa konštrukčných 

riešení meracích prístrojov, princípu prevodu tlakovej sily na digitálny signál a finančných 

prostriedkov potrebných na zakúpenie takejto techniky. Jednalo sa prevažne o chlapcov, 

u ktorých sa zreteľne preukázal technický spôsob myslenia.  

 

ZÁVER 

 

          Dvadsiate prvé storočie môžeme prirovnať k Veľkému tresku, ktorým vedci 

vysvetľujú vznik vesmíru. V etape ľudstva sa začala písať nová kapitola s ústrednou témou 

technologického pokroku. Rýchly rozvoj vedy a techniky ovplyvnil nielen oblasť 

priemyslu a výroby, výskumu a vývoja, ale bezpochyby prenikol aj do našich domácností 

a vzdelávacích inštitúcií. Z tohto dôvodu, človek ako súčasť meniacej sa spoločnosti 

nesmie vo svojom vývoji zaostávať a vyhýbať sa kontaktu s vymoženosťami, ktoré mu 

dnešný svet ponúka. Musí byť schopný prispôsobiť sa novým životným podmienkam 

a naučiť sa efektívne využívať sofistikované prístrojové vybavenie vo svoj prospech. 

Jedine nepretržitý rozvoj ľudského potenciálu zabezpečí, aby sa jedinec stal 

plnohodnotným článkom spoločenského systému.   

          Štatistiky ukazujú, že formálne vzdelávanie nestíha adekvátne reagovať na 

požiadavky spoločnosti. Okrem toho je nesporným faktom, že v školách sa, hlavne 

z časových dôvodov, kladie dôraz na memorovanie poznatkov, než na nadobudnutie 

praktických zručností, potvrdenie teoretických zákonitostí či samotné pochopenie danej 

problematiky.  Absolventi stredných a vysokých škôl preto často oplývajú len formálnymi 

vedomosťami, ktoré nevedia v praxi reálne zúročiť. Na trhu práce tak vzrastá dopyt po 

kvalifikovaných a skúsených zamestnancoch. Z tohto dôvodu je potrebné hľadať nové 

prístupy k vzdelávaniu, ktoré budú adekvátne dopĺňať nedostatky klasických vzdelávacích 

inštitúcií. Jednou z vhodných alternatív je práve neformálne vzdelávanie. 

V projekte sme sa zamerali na konkrétnu oblasť, popularizáciu fyziky, ktorú považujeme 

v súčasnej dobe za veľmi dôležitú. Ako prostriedok popularizácie sme zvolili tematiku 

experimentov realizovaných s podporou počítača. Zastávame názor, že experiment je 

nenahraditeľným prvokom v každom type vzdelávania, nakoľko poskytuje účastníkovi 
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jedinečnú príležitosť priameho kontaktu s fyzikálnym javom. Jeho zážitkový charakter 

a hravá forma pôsobí na emocionálnu stránku žiaka, čím vytvára pevnejšie väzby 

k danému predmetu, preto predstavuje ideálny spôsob popularizácie. Túto skutočnosť sme 

sa snažili umocniť pomocou počítača. Sme presvedčení, že počítačové technológie sú 

prvkom, ktorý je pre dnešnú mladú generáciu nesmierne príťažlivý a lákavý. Preto sme sa 

rozhodli využiť nám dostupný merací systém Vernier ako nástroj pozitívnej motivácie 

k štúdiu krás fyziky. Chceli sme verejnosti ukázať, že počítačové laboratórium i samotný 

proces vzdelávania nemusia byť nutne viazané na statické prostredie školy či vedeckého 

centra, ale súčasné podmienky umožňujú realizovať merania aj v exteriéri. Taktiež sme 

chceli zdôrazniť význam neformálneho vzdelávania, ktoré narozdiel od tradičného typu, 

poskytuje záujemcom možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe svojich poznatkov a skrz 

zážitkové učenie vytvárať pozitívny vzťah k predmetu. V priebehu dvoch rokov sme 

odskúšali počítačom podporované experimenty na celouniverzitnom Dni otvorených dverí 

Prešovskej univerzity v Prešove, Európskej noci výskumníkov v Košiciach, v rámci 

podujatí Týždeň vedy a techniky, Akademický Prešov aj ako doplnkový 

program vedeckých šou domácich i zahraničných odborníkov hosťujúcich na Prešovskej 

univerzite. Všetkým záujemcom sme názorne ukázali a zjednodušene popísali vybavenie 

meracieho systému: senzory teploty, sily, spirometrický snímač na meranie vitálnej 

kapacity pľúc a dychových objemov i prenosný počítač zvaný datalogger. Väčšina 

účastníkov sa s týmito pomôckami stretla po prvýkrát. Záujemcom sme preto ochotne 

poskytli základné informácie o spôsoboch zapájania senzorov aj možnosti prenosu dát 

bezdrôtovo, prostredníctvom wifi siete. Týmto spôsobom sme chceli spropagovať fyziku 

ako vedu, ktorej vývoj sa neskončil v starovekom Grécku, ale vďaka technickým 

vymoženostiam pokračuje aj v súčasnom miléniu. Zároveň sme sa snažili poukázať na 

nové možnosti vedeckého bádania vyplývajúce z moderného vybavenia a na fyzikálne 

tajomstvá čakajúce na svoje odhalenie. 

          Na základe rozhovorov s účastníkmi sme dospeli k záveru, že počítačom 

podporované experimenty majú v neformálnom vzdelávaní svoje opodstatnenie. Zaujali 

široké spektrum publika – od vekovo najmladších, avšak už počítačovo gramotných detí, 

po staršiu generáciu. Vzhľadom na neformálny charakter podujatí a s tým 

spojenú uvoľnenú atmosféru sa nám podarilo pomerne úspešne osloviť aj mládež. Viacerí 

študenti sa zhodli na tom, že takýto spôsob osvojovania poznatkov je rozhodne záživnejší 

ako pasívne vstrebávanie informácii v školských laviciach. Iní sa nechali počuť, že takáto 

fyzika by ich omnoho viac bavila a možno by dokonca uvažovali o jej štúdiu na vysokej 
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škole. Dospelí účastníci ocenili skôr rýchlosť, s akou sme boli vďaka počítaču schopní 

poskytnúť výsledok merania a tiež úsporu času potrebného k ručnému tabuľkovému či 

grafickému spracovaniu údajov. Najmladšia kategória návštevníkov si len užívala čistú, 

nefalšovanú detskú radosť z nových poznatkov. 

          Našim zámerom na týchto podujatiach bolo predstaviť fyziku v kontexte súčasnej 

doby - teda ako odbor, ktorý vie najmodernejšie výdobytky vedy a techniky zmysluplne 

využívať, vďaka čomu sa naďalej progresívne rozvíja. Tak poskytuje vynikajúcu 

príležitosť hlavne mladým ľuďom hľadajúcim uplatnenie v spoločenskom i pracovnom 

živote. Dúfame, že sa nám podarilo fyziku viac zatraktívniť a zároveň eliminovať strach, 

ktorý v mnohých ľuďoch tento predmet vyvoláva. Záverom by sme si želali, aby koncept 

neformálneho vzdelávania so všetkými jeho aktivitami, ktoré podporujú individuálny 

rozvoj človeka, bol v spoločnosti patrične docenený. 

 

 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

 

BIRČÁK, J., 2006. Učiteľ fyziky v jej novej paradigme výučby. In: V. ŠEBEŇ, L.  

     PARMA, V. BURGER a K. ŠTERBÁKOVÁ, eds. Učiteľ prírodovedných predmetov  

     na začiatku 21.storočia: zborník z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie.  

     Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s.105 - 108. ISBN 80-8068-462-6.  

CAMERON, R. a J. HARRISON, 2012. The interrelatedness of formal, non-formal and  

      informal learning: Evidence from labour market program participants. In: Australian  

      Journal of Adult Learning  [online]. Roč.52, č. 2, s. 277-309  [cit. 3. marca 2017].  

      ISSN 1443-1394. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1000165.pdf 

CÍLEK, V., 2016. O popularizaci vědy. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. 

       i., ISSN 2464-6245. 

COLLEY,H., P. HODKINSON a J. MALCOLM, 2003. Informality and Formality in 

     Learning: A Report for the Learning and Skills Research Centre. London: Learning  

      and Skills Research Centre. ISBN 1 85338 872 6. 

COOMBS, P.H., 1968, The World Educational Crisis: A Systems Analysis. Oxford: Oxford 

     University Press. ISBN- 13: 978-0195008579. 



25 

 

COOMBS, P.H., 1985, The World Crisis in Education: The View from the Eighties.  

     Oxford: Oxford University Press. ISBN-13: 978-0195035032.  

ČERNÁ, Ľ. et al., 2009. Príprava trénerov dospelých pôsobiacich v oblasti neformálneho  

     vzdelávania. Trnava: NKOS. ISBN 978–80–970264–9–3. 

DOČKALOVÁ, J., 2007. Co je neformální vzdělávání? In: Urban, M. a M. Janská, eds.  

     KONEV (KOnference NEformálního Vzdělávání). Praha:  Česká národní agentura  

     Mládež, Národní agentura dětí a mládeže MŠMT, s. 4-6. 

DU BOIS-REYMOND, M., 2003. Study on the links between formal and non-formal  

     education [online]. Strasbourg: Council of Europe [cit. 9.marca 2017]. Dostupné z: 

     http://www.eurodesk.it/sites/default/files/file/doc_pogiovanili/COE_formal_ 

     and_nonformal_education.pdf  

FIELD, J., 2006. Lifelong learning and the new educational order. Stoke on Trent:  

     Trentham Books. ISBN 978-1858563466. 

FIGURA, M., 2017. Kúzelná fyzika – Svet očarujúcej fyziky. n.d. [online]. 2017 Kúzelná  

     fyzika [cit. 12. apríla 2017]. Dostupné z: http://kuzelnafyzika.sk/ 

FORDHAM, P., 1993.  Informal, non-formal and formal education programmes. In: The  

     Encyclopedia of informal education  [online]. London: YMCA George Williams  

     College  [cit. 2.marca 2017]. Dostupné z: http://infed.org/mobi/informal-non- 

     formal-and-formal-education-programmes/ 

FUDALY, P. a P. LENČO, 2008. Neformálne vzdelávanie detí a mládeže [online]. 

     Bratislava: Iuventa [cit. 7. januára 2017]. Dostupné z:           

https://www.iuventa.sk/files/documents/7_vyskummladeze/prieskumy/publikacia_fudaly_ 

lenco.pdf 

GONCALVES, M. E., 2005. From Northern to Southern Europe – Political Motivations  

     Behind Recent Discourse on the „Public Understanding of Science“. In: M. Dierkes  

     a C. von Grote, eds. Between Understanding and Trust: The Public, Science and  

     Technology. London: Routledge, s. 41 – 51. ISBN 90-5823-007-4.  

GUNNARSSON, A., 2012. Unleashing Science Popularisation: Studies on Science as  

     Popular Culture. Gothenburg: University of Gothenburg. ISBN 978-91-975442-7-6. 

HOFBAUER, B., 2004. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál. ISBN 80-7178-927-5. 

HOLEC, S., M. MURIN, a J. RAGANOVÁ, 1998. Modelové a reálne experimenty 

     podporované počítačom. In: M. SALÁK, J. BIRČÁK a V.ŠEBEŇ, eds. Fyzikálne  

     vzdelávanie dnes a po roku 2000: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie.  

     Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 79 - 82. ISBN 80-8888-5-31-0. 



26 

 

ILLICH, I., 2000. Deschooling Society. United Kingdom: Marion Boyars Publishers Ltd.  

     ISBN 978-0714508795. 

IĽKOVIČ, S., 2001. Fyzikálny pokus v kontexte kultúry. In: J. BIRČÁK, M. SALÁK a V. 

    ŠEBEŇ, eds. Fyzika v kontexte kultúry: zborník z medzinárodnej vedecko – odbornej  

    konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 122 – 124. ISBN 80-8068-082-5.   

IĽKOVIČ, S., K. ŠTERBÁKOVÁ, V.ŠEBEŇ, I. ŠEBEŇOVÁ a M. TULENKOVÁ, 2011.  

     Námety pre prírodovednú a technickú záujmovú činnosť. Prešov: Prešovská univerzita v  

     Prešove. ISBN 978-80-555-0433-9.  

KONKOĽOVÁ, J. a Z. JEŠKOVÁ, 2006. Počítačom podporované laboratórium vo 

     vyučovaní fyziky. In: V. ŠEBEŇ, L. PARMA, V. BURGER a K. ŠTERBÁKOVÁ, eds.  

    Učiteľ prírodovedných predmetov na začiatku 21.storočia: zborník z medzinárodnej  

    vedecko – odbornej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 211 – 214.  

    ISBN 80-8068-462-6. 

KRATOCHVÍLOVÁ, E. et al., 2007. Úvod do pedagogiky. Trnava: Trnavská univerzita  

    v Trnave. ISBN 978-80-8082-145-6.  

LEHENOVÁ, A., 2012. Vybrané kapitoly z pedagogickej a školskej psychológie. Trnava:  

    Trnavská Univerzita v Trnave. ISBN 978-80-8082-583-6. 

LUSTIG, F., 2009. Alternativní metody výuky v počítačem podporovaných laboratořích  

    [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [cit.10 februára 2017].  Dostupné z:  

https://www.researchgate.net/publication/228782137_ALTERNATIVNI_METODY_VYU

KY_V_POCITACEM_PODPOROVANYCH_LABORATORICH_ALTERNATIVE_TEA

CHING_METHODS_AT_COMPUTER-AIDED 

MORAVEC, T., 2012. Komunikace vědy je společenská zodpovědnost. In: A.  

    HRONCOVÁ et el., eds. Komunikace vědy [online]. Praha: Ministerství školství,  

    tělovýchovy a mládeže, s.7 [cit.13 marca 2017] Dostupné z:  

    http://www.generacey.cz/uploads/ke_stazeni/Metodika_komunikace_vedy.pdf  

NOVOSADOVÁ, M., et al., 2007. Differences between formal, non - formal and informal  

    education. In: NFE BOOK: The impact of Non Formal Education on young people and  

    society  [online]. Brussel: AEGEE-Europe  [cit. 17. februára 2017]. Dostupné z:  

    http://www.aegee.org/wp-content/uploads/publications/NFE_book.pdf 

PALÁN, Z. a T. LANGER, 2008. Základy andragogiky. Praha: UJAK. ISBN 978-80- 

    86723-58-7. 

PARMA, L., 2006. Nanotechnológie klopú na dvere – sme na nich pripravení?. In: V.  

   ŠEBEŇ, L. PARMA, V. BURGER a K. ŠTERBÁKOVÁ, eds. Učiteľ prírodovedných  



27 

 

    predmetov na začiatku 21.storočia: zborník z medzinárodnej vedecko – odbornej  

    konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s.145 - 148. ISBN 80-8068-462-6.  

PAVLIKOVÁ, M., 2016. Popularizácia vedy a techniky [online]. Bratislava: Centrum  

    vedecko-technických informácií SR [cit. 17. marca 2017]. Dostupné z:  

     http://www.razsk.sk/cms/sites/default/files/Marta%20Pavl%C3%ADkov%C3%A1%20- 

     %20Populariz%C3%A1cia%20vedy%20a%20techniky.pdf 

PIGOZZI, M. J., 1999. Education in Emergencies and for Reconstruction: a developmental  

    approach [online].  New York: UNICEF [cit. 20. februára 2017]. Dostupné z:  

http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1506/Pigozzi,_M._J._1999_UNICEF_

Working_paper_series.pdf 

PIROHOVÁ, I., 2000. Základy pedagogiky a andragogiky. In: A. TOKÁROVÁ et al.,  

    Kapitoly zo sociálnej práce. Prešov: AKCENT print, s. 40-42. ISBN 80-968367-1-4.  

PRŮCHA, J., E. WALTEROVÁ a J. MAREŠ, 2009. Pedagogický slovník. Praha: Portál.  

     ISBN 9788073676476. 

RAGANOVÁ, J. a M. BULLA 2001. Neformálne fyzikálne vzdelávanie a vzťah žiakov k 

     fyzike. In: J. BIRČÁK, M. SALÁK a V.ŠEBEŇ, eds. Fyzika v kontexte kultúry: zborník  

     z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita  

     v Prešove, s. 155 – 157. ISBN 80-8068-082-5.   

REPKOVÁ, K., 2008. Vedecká komunikácia a komunikácia vedy. Bratislava: Inštitút pre  

     výskum práce a rodiny. ISBN 978-80-7138-129-7. 

ROGERS, A., 2004. Looking again at non-formal and informal education – towards a new  

     paradigm In: The Encyclopedia of informal education  [online]. London: YMCA 

     George Williams College  [cit. 2.marca 2017]. Dostupné z:  

      http://infed.org/mobi/looking-again-at-non-formal-and-informal-education-towards-a- 

      new-paradigm/ 

RUŠIN, V., 2011. Popularizácia vedy – Nevyhnutnosť či luxus? [online]. Tatranská  

     Lomnica: Astronomický ústav SAV [cit. 11. marca 2017]. Dostupné z:  

      http://rsvs.sav.sk/dokumenty/prednasky/rusin_popularizacia_vedy.pdf 

SERAFÍN, Č., M. HAVELKA a J. KROPÁČ, 2012. Počítačem podporované experimenty  

     [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [cit.25. novembra 2016].  

     Dostupné z: http://www.kteiv.upol.cz/uploads/soubory/serafin/frvs12/Pocitacem- 

     podporovane-experimenty.pdf  

SKORŠEPA, M., 2015. Počítačom podporované experimenty v prírodovednom vzdelávaní.     

     Banská Bystrica: Belianum. ISBN 978-80-557-0898-0. 



28 

 

SMITH, M.K., 2009. Informal, non – formal and formal education: a brief overview of  

     diferent approaches . In: The Encyclopedia of informal education  [online]. London:  

     YMCA George Williams College  [cit. 2.marca 2017]. Dostupné z:  

      http://infed.org/mobi/informal-non-formal-and-formal-education-a-brief-overview-of- 

      some-different-approaches/ 

ŠEBEŇ, V., 1998. Fyzikálne úlohy v súčasnej škole. In: M. SALÁK, J. BIRČÁK  

      a V.ŠEBEŇ, eds. Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000: zborník z medzinárodnej  

     vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 117 - 119. ISBN 80- 

     8888-5-31-0.  

ŠEBEŇ, V., 1999. Vybrané činitele zvyšovania efektívnosti edukačného pôsobenia vo  

     fyzike: habilitačná práca. Prešov: FHPV PU.  

ŠERÁK, M., 2009. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-551- 

      6. 

ŠTEFANČÍNOVÁ, I., 2015. Experimenty vo vyučovaní fyziky na strednej škole.  

      Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum. ISBN 978-80-565-1171-8. 

ŠTERBÁKOVÁ, K. a V. BURGER, 1998. Fyzikálny experiment s využitím PC techniky  

      a meracieho systému Philip Harris. In: M. SALÁK, J. BIRČÁK a V.ŠEBEŇ, eds.  

      Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000: zborník z medzinárodnej vedeckej  

     konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, s. 134 – 137. ISBN 80-8888-5-31- 

     0. 

ŠTUBŇA, M., Ľ. VALOVIČOVÁ a J. ONDRUŠKA, 2012. Fyzikálna show ako  

     motivačný prvok vo vyučovaní. In: M. KIREŠ a D. KRUPA, eds. Tvorivý učiteľ fyziky  

     V, Národný festival fyziky 2012: zborník. Košice: Slovenská fyzikálna spoločnosť, s.  

     227 – 230. ISBN 978-80-970625-7-6. 

TEPLANOVÁ, K., 2011. Môže byť veda cool?. In: SME [online]. [cit. 3. apríla 2017].  

    Dostupné z: http://tech.sme.sk/c/6134276/moze-byt-veda-cool.html 

TINKER, R., 2000. A History of Probeware [online]. Concord: Concord Consortium [cit.  

     10. februára 2017] Dostupné z:           

      http://www.concord.org/sites/default/files/pdf/probeware_history.pdf 

TRUMPER, R. a M. GELBMAN, 2001. A Microcomputer-based Contribution to  

      Scientific and Technological Literacy. In: Journal of Science Education and  

      Technology. Roč. 10, č. 3, s. 213-221. ISSN 1059-0145. 

 

 



29 

 

Internetové zdroje 

Akademický Prešov. 2017  [online]. 2017 Akademický Prešov  [cit. 10. apríla 2017]. 

     Dostupné z: http://ff.unipo.sk/ap/staryweb/index.php?page=oap 

Európska noc výskumníkov 2016 v Košiciach. 2016 [online]. SOVVA  [cit. 19. apríla 

     2017]. Dostupné z: http://www.nocvyskumnikov.sk/fotogalerie/europska-noc- 

      vyskumnikov-2016-v-kosiciach.html 

Kúzelná fyzika – Galéria. n.d. [online]. 2017 Kúzelná fyzika [cit. 12. apríla  

     2017]. Dostupné z: http://kuzelnafyzika.sk/galeria/ 

O Festivale – Európska noc výskumníkov. 2016 [online]. SOVVA  [cit. 5. apríla 2017].   

     Dostupné z: http://www.nocvyskumnikov.sk/o-festivale.html 

O Týždni vedy a techniky. n.d. [online]. [cit. 5. apríla 2017].  Dostupné z:  

     http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky.html?page_id=383 

Podujatia a fotogaléria. 2017 [online]. 2017 Prešovská univerzita v Prešove  [cit. 29.   

     marca 2017].  Dostupné z: http://www.unipo.sk/zahranicne- 

     vztahy/marketing/oddeleniemarketingu/fotogaleria/?offset=0 

Rektor Kónya považuje Akademický Prešov za ikonické podujatie univerzity. 2017 [online].  

     2017 Akademický Prešov  [cit. 6. apríla 2017].  Dostupné z: http://ff.unipo.sk/ap/rektor- 

      konya-povazuje-akademicky-presov-za-ikonicke-podujatie-univerzity/ 

Týždeň vedy a techniky. 2015 [online]. CVTI SR [cit. 12. apríla 2017]. Dostupné z:  

      http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/popularizacia-vedy/tyzden-vedy-a- 

      techniky-1/tyzden-vedy-a-techniky.html?page_id=8413 

UNIPO FAN – Fotky. 2017 [online]. UNIPO FAN [cit. 11. apríla 2017]. Dostupné z: 

       https://www.facebook.com/pg/Presovskauniverzita/photos/?ref=page_internal 

Vedecká roadshow Čak Vednýodboris a jeho crew. n.d. [online]. Veda na dosah [cit. 11.  

      apríla 2017]. Dostupné z: http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/ 

Vedecká show Michaela Londesborougha v obrazoch. 2015 [online]. Unipocentrum PU   

      [cit. 11. apríla 2017]. Dostupné z: http://www.unipo.sk/en/aktuality/22600/  

Výroky slávnych. n. d. [online]. 2017. [cit. 19. apríla 2017]. Dostupné z:   

       http://www.poznanie.sk/poezia/vyroky-slavnych.php 

 

 

 

 

 


