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Jubilejný, dvadsiaty ročník Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov (IYPT) sa konal 

v Seoule, Kórea. Samotná súťaž prebiehala v priestoroch Kyungwon University, ubytovanie 

bolo zabezpečené v hoteli Olympic Parktel v areáli olympijského mestečka. Treba 

skonštatovať, že po technickej stránke bola v Kórei nasadená vysoká úroveň, ktorú bude 

možné v budúcnosti iba ťažké dosiahnuť. Rozpočet viac než 30 mil.Sk pri cenách 

porovnateľných s našimi sa prejavoval na každom kroku, počnúc ubytovaním a stravou 

v špičkovom hoteli a končiac cenami pre víťazov (nootebooky najvyššej triedy). O to viac 

nás, organizátorov minulého ročníka IYPT v Bratislave, potešilo, že napriek približne iba 

desatinovému rozpočtu prebehol turnaj vo veľmi príjemnej atmosfére a hladko. Od mnohých 

účastníkov minulého ročníka sa nám aj v Kórei dostalo slov pochvaly a uznania za kvalitne 

zorganizovaný minulý ročník súťaže. 

 

Na medzinárodnom kole TMF reprezentovalo Slovensko družstvo v zložení: 

 Matej Ftáčnik (kapitán), Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 

 Tomáš Bzdušek, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 

 Katarína Tureková, Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 

 Dávid Demeš, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 

 Vladimír Novák, Gymnázium Poštová, Košice 

Vedúcim tímu bol 

 Mgr. Tomáš Kulich, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského 

Okrem toho sa súťaže zúčastnili: 

 Doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského, ako vedúci delegácie, člen Medzinárodného výboru IYPT 

a nezávislý porotca 

 RNDr. Ing. Bohumil Bohunický, Kvant s.r.o., ako porotca a team líder 

 RNDr. Martin Plesch, PhD., ako generálny tajomník IYPT. 

 

Cesta do Kórey začala 3.7.2007 o 12.00 na autobusovej stanici Mlynské Nivy v Bratislave. 

Napriek meškaniu lietadla z Viedne do Amsterdamu sme tesne stihli let Amsterdam-Seoul 

a do miesta konania súťaže sme dorazili na druhý deň 14.7. iba s polhodinovým meškaním.  

 

Dňa 15.7. začala samotná súťaž Úvodným ceremoniálom v aule Kyungwon University. 

Spestrením ceremoniálu bolo vystúpenie tradičného tanečného súboru a vystúpenie klubu 

bojového umenia taekwondo. 

 

Po prvom súťažnom kole, v ktorom Slovensko skončilo spomedzi 22 súťažných tímov 

z celého sveta na 3. mieste, bolo jasné, že slovenský tím je dobre pripravený a patrí medzi tie, 

s ktorými treba vážne počítať. Aj v ďalších kolách podal slovenský tím vyrovnané výkony, čo 

mu dávalo istú nádej na postup do finále súťaže. Na základe medzivýsledkov už bolo jasné, že 

do finále zrejme postúpia Austrália a Nový Zéland, tretím finálovým družstvom mohol byť 

tím USA, Kórey, Nemecka, Poľska, Slovenska, Švajčiarska alebo Rakúska. Tretím tímom 

postupujúcim do finále sa nakoniec stala domáca Kórea. Členovia Slovenského tímu získali 

bronzové medaily a v absolútnom poradí sa umiestnili na 7. mieste. Finále sa konalo 11.7. 

v aule univerzity a Slovensko bolo poctené účasťou doc. Kundracika vo finálovej porote, 



ktorá je už tradične zložená z najskúsenejších porotcov z celého sveta. Porote predsedal prof. 

em. Gunnar Tibell zo Švédska, prezident súťaže.  

 

Organizátori využili súťaž aj na propagáciu Kórey. Súťažiaci navštívili tradičnú kórejskú 

dedinu, cisársky palác a továreň (podľa vlastného výberu jednu z tovární Samsung, LG alebo 

KIA). Súťaž bola slávnostne ukončená 11.7. v aule univerzity, kde zazneli jazzové skladby 

v kvalitnom podaní fúkacej harmoniky a tradičných kórejských huslí. Večer sa v hoteli konal 

kultúrny večer. Slovenský a český tím sa predstavili spoločným prednesom ľudových piesní. 

 

Dňa 11.7. sa v dopoludňajších hodinách vydal na cestu domov Tomáš Bzdušek, ktorý musel 

stihnúť odlet 13.7. na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu v Iráne. Sprevádzal ho Mgr. Tomáš 

Bzdušek. Zvyšok tímu sprevádzaný Mgr. Bohumilom Bohunickým odišiel v riadnom 

odletovom termíne 12.7. V Kórei zostali doc. RNDr. František  Kundracik, CSc. (člen 

medzinárodného výboru) a RNDr. Martin Plesch, PhD. (generálny tajomník) kvôli ich účasti 

na zasadnutí Medzinárodného výboru súťaže. Hlavným programom bol výber úloh pre 

nasledujúci ročník súťaže a potvrdenie organizátora nasledujúceho medzinárodného kola 

(2008, Chorvátsko). Okrem toho sa schvaľovali zmeny v pravidlách súťaže a ďalšie otázky jej 

fungovania. Doc. Kundracik a RNDr. Plesch odleteli z Kórey 14.7. po ukončení zasadnutia 

Medzinárodného organizačného výboru. 

 

Úspešná účasť slovenského tímu v Kórei by nebola možná bez pochopenia zo strany všetkých 

organizácií zapojených do prípravy tímu. Osobitne by som chcel poďakovať za ústretovosť 

pracovníčok Sekcie medzinárodnej spolupráce p. Emy Jenisovej a Ing. Mileny Masicovej, 

ktorých pomoc pri organizovaní cesty bola naozaj neoceniteľná. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 17.7.2007                    doc. RNDr. František Kundracik, CSc 

          Predseda Odbornej komisie TMF 


