Správa o priebehu Celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov
Bratislava, IUVENTA, 28.-30.4.2010

Celoštátne kolo v tomto roku po prvýkrát predchádzali regionálne kolá. Vzh adom k nižším
nárokom na prípravu do regionálneho kola sa do Turnaja mladých fyzikov zapojili štyri nové
školy vo východoslovenskom regióne. Je potešite né, že dve z nich (z Bardejova a
Michaloviec) sa rozhodli v riešení úloh pokra ova , a tak sa mohli zú astni celoštátneho
kola.
Celoštátneho kola sa zú astnili:
• Prvé súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava
• Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
• Gymnázium Grösslingová, Bratislava (2 tímy)
• Gymnázium Ve ká Okružná, Žilina
• Gymnázium Poštová, Košice
• Gymnázium A. Prídavka, Sabinov
• Gymnázium sv. J. Bosca, Bardejov
• Gymnázium P. Horova, Michalovce
• Gymnázium Šrobárova, Košice
• Tím Fyzikálneho korešponden ného seminára (FKS)
Celkový po et tímov doplnil tím Talnetu z eskej republiky (náklady hradené z projektu V4)
na 12, o bolo z h adiska organizácie turnaja vhodný po et.

Príprava tímov na finále

Po troch semifinálových fyzbojoch, ktoré sa konali v stredu poobede a vo štvrtok v štyroch
skupinách, postúpili do finále ví azi skupín. Vo finále, ktoré sa konalo v piatok dopoludnia,
sa nakoniec rozhodlo o poradí na prvých štyroch miestach.
Výsledné poradie (na 5. a nižších miestach pod a dosiahnutých bodov v semifinále):
1. Gymnázium Poštová, Košice
2. Tím Fyzikálneho korešponden ného seminára (FKS)
3. Gymnázium Grösslingová, Bratislava – Tím 2
4. Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
5. Gymnázium Grösslingová, Bratislava – Tím 1
6. Prvé súkromné gymnázium Bajkalská, Bratislava
7. Tím TALNETu ( eská republika)
8. Gymnázium Šrobárova, Košice
9. Gymnázium Ve ká Okružná, Žilina
10. Gymnázium sv. J. Bosca, Bardejov
11. Gymnázium P. Horova, Michalovce
12. Gymnázium A. Prídavka, Sabinov
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov spríjemnila prednáška doc. Vladimíra erného z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského na tému „ o je fyzikálna teória“
a dôstojnos celého aktu podporila aj prítomnos riadite a Odboru všeobecného vzdelávania
Ministerstva školstva SR dr. Igora Gallusa, ktorý odovzdal sú ažiacim diplomy a ocenenia.

Zanietená diskusia medzi porotcom a sú ažiacim
Pred ukon ením Celoštátneho kola Turnaja mladých fyzikov ešte Odborná komisia TMF
v spolupráci s vedúcimi tímov vybrala reprezenta ný tím, ktorý bude reprezentova

Slovensko na otvorenom rakúskom kole TMF v Leobene a taktiež ú astníkov výberového
sústredenia na medzinárodné kolo TMF.
Tohtoro né celoštátne kolo TMF prebehlo aj po organiza nej stránke bez komplikácii, za o
patrí v aka všetkým, o sa o to pri inili. Po finan nej stránke CK TMF podporila Agentúra
na podporu výskumu a vývoja a as nákladov bola uhradená aj Ministerstvom školstva
prostredníctvom IUVENTY.

V Bratislave, 2.5.2010

doc. František Kundracik
predseda Odbornej komisie TMF

