
 

Rakúsky turnaj mladých fyzikov pre Slovenské družstvo úspešný 

 

 

 

V dňoch 3.-5.5.2007 sa v rakúskom Leobene konal 9. ročník otvoreného kola Rakúskeho 

turnaja mladých fyzikov (AYPT). Okrem šiestich rakúskych tímov sa ho zúčastnili aj 

tímy zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny, Ruska a dva tímy z Iránu. 

Slovensko reprezentovalo družstvo v zložení: Matej Ftáčnik (kapitán – Gymnázium Jura 

Hronca Bratislava), Samuel Hapák (Gymnázium Grösslingová Bratislava), Jaroslav 

Dolný (Gymnázium Šrobárova Košice), Libuša Réveszová (Gymnázium Poštová 

Košice), Katarína Tureková (Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany) a vedúcim 

družstva bol Mgr. Tomáš Kulich (FMFI UK Bratislava). Turnaja sa v úlohe nezávislých 

porotcov zúčastnili aj ďalší dvaja zástupcovia Slovenska: RNDr. Martin Plesch PhD. (FÚ 

SAV Bratislava), generálny sekretár Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov (IYPT), 

a doc. RNDr. František Kundracik, PhD. (FMFI UK Bratislava), člen Exekutívneho 

výboru IYPT a predseda odbornej komisie TMF na Slovensku. 

Slovenské družstvo sa hneď v prvom kole súťaže umiestnilo na čele tabuľky. Nasledoval 

ho tím z ruského Petrohradu, ktorý bol Slovákom po celú súťaž dôstojným súperom. 

Slovensko si udržalo prvú pozíciu aj v druhom a treťom kole a suverénne postúpilo do 

finále súťaže. Do finále tiež postúpilo z druhého miesta ruské družstvo a z tretieho miesta 

domáce družstvo zo Štajerska vďaka svojim vyrovnaným, aj keď v porovnaní s Ruskom 

a Slovenskom slabším výkonom.  

Po ťažkých bojoch obsadilo nakoniec Slovensko vo finále druhú priečku s minimálnou 

stratou za víťazným domácim tímom. Vynikajúce a vyrovnané výkony slovenských 

reprezentantov počas celej súťaže vyvolali uznanie nielen u porotcov, ale aj u súperov. 

Strieborné medaily z tejto medzinárodnej súťaže sú zaslúženou odmenou súťažiacim za 

mesiace ťažkej prípravy. 

Účasť slovenského družstva na turnaji v Rakúsku bola možná vďaka finančnej podpore 

zo strany Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorá uhradila náklady spojené 

s účasťou. Turnaj mladých fyzikov je okrem toho podporovaný zo strany Ministerstva 

školstva SR, Iuventy a Európskeho sociálneho fondu. 

 

Ďalšie informácie o Turnaji mladých fyzikov sú na adrese http://www.tmfsr.sk a na 

www.iuventa.sk.  

doc. RNDr. František Kundracik, PhD. 

predseda Celoštátnej odbornej komisie 

Turnaja mladých fyzikov 
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