
Správa o  priebehu 15. ročníka Turnaja mladých fyzikov 

v školskom roku 2006/2007 
 

 

 

 

1. Charakteristika súťaţe 

 

Turnaj mladých fyzikov je tímová súťaţ určená pre študentov stredných škôl. Na rozdiel od 

predmetových olympiád má 17 súťaţných úloh prevaţne experimentálny charakter a sú 

známe uţ pol roka pred samotnými súťaţnými kolami. Tímy z jednotlivých škôl riešia úlohy 

a ťaţiskom súťaţe je prezentovanie o obhajovanie svojho riešenia pred súperom z inej školy. 

Úlohy sú veľmi komplikované a nemajú vţdy jednoznačne predurčené riešenie, takţe 

typickou črtou súťaţe je ţivá diskusia medzi prezentujúcim tímom a ich oponentom. Obhájiť 

svoje riešenie nie je moţné bez precíznych experimentov, formulácie hypotézy o príčinách 

pozorovaných fyzikálnych javov a bez urobenia testovacích experimentov, ktoré podporujú 

hypotézu. Tieto špecifické črty súťaţe rozvíjajú schopnosť pracovať v kolektíve, vedecky 

myslieť, komunikovať a v neposlednom rade aj v časovom limite zrozumiteľne vysvetliť 

výsledky svojej práce a vedieť si ich obhájiť. Tieto schopnosti a zručnosti sú v súčasnej dobe 

veľmi cenené, a preto je o Turnaj mladých fyzikov rastúci záujem. Do celoštátneho kola 

súťaţe sú pozvané školy na základe dokladovania stavu riešenia súťaţných úloh. 

 Celoštátne kolo sa konalo v dňoch 18.-24.4.2007 v Modre-Harmónii.a jeho víťazom sa 

stalo Gymnázium Pierra de Coubertina z Piešťan. Z členov najúspešnejších tímov potom 

Odborná komisia TMF zostavila dva reprezentačné tímy. Prvý sa zúčastnil otvoreného  

Rakúskeho kola TMF (12 druţstiev zo 6 krajín), a to vďaka podpore zo strany ESF a APVV, 

a jeho členovia vybojovali striebornú medailu. Druhý sa zúčastnil Medzinárodného kola TMF 

v Kórei, odkiaľ sme priniesli bronzové medaily. Cestovné náklady a vloţné spojené s účasťou 

na Medzinárodnom kole hradilo MŠ SR. 

 

2. Celoštátna odborná komisia 

 

doc. František Kundracik, CSc. predseda komisie  FMFI UK 

RNDr. Martin Plesch, PhD.  podpredseda komisie  RCQI, FÚ SAV 

Mgr. Ivona Slobodová  tajomníčka komisie  IUVENTA 

RNDr. Ivan Košinár, CSc  podpredseda komisie  FMFI UK 

doc. Jozef Brestenský, CSc  vysokoškolský pedagóg FMFI UK 

doc. Rudolf Hajossy, CSc  vysokoškolský pedagóg FMFI UK 

RNDr. Peter Demkanin, PhD  vysokoškolský pedagóg FMFI UK, GJH 

RNDr. Ing. Mikuláš Praščák  vysokoškolský pedagóg FMFI UK 

RNDr. Pavol Kubinec, CSc  zástupca G. Čapkova  Gymnázium Čapkova 

Mgr. Anna Šutáková   zástupkyňa GVOZA  GVOZA, Ţilina 

RNDr. Eva Trebatická  zástupkyňa GAMČA  GAMČA, Bratislava 

RNDr. Martin Fajkus, PhD  zástupca GJH   GJH, Bratislava 

 

V  súťaţnom roku 2006/2007 došlo k výmene bývalého predsedu komisie dr. Plescha za 

bývalého podpredsedu komisie doc. Kundracika, keďţe predsedovi dr. Pleschovi skončilo 

funkčné obdobie a bol tieţ poverený významnou funkciou generálneho tajomníka 

Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. 

 

 



3. Zasadnutia Odbornej komisie TMF 

 

Odborná komisia sa zišla celkom 7-krát, z toho dve zasadnutia (v novembri počas 

prípravného sústredenia a v apríli počas celoštátneho kola) boli verejné s účasťou učiteľov zo 

škôl zapojených do súťaţe. Zasadnutia boli venované prekladu súťaţných úloh do 

slovenského jazyka,  organizácii prípravného sústredenia, celoštátneho kola a výberového 

sústredenia pred medzinárodným kolom a návrhu úloh pre nasledujúci ročník Turnaja 

mladých fyzikov (úlohy z návrhov vyberá Medzinárodný organizačný výbor súťaţe). Na 

verejných zasadnutiach sa riešili aj otázky budúcnosti súťaţe a moţností jej ďalšieho rozvoja. 

Zo strany učiteľov stredných škôl vzišli návrhy na predĺţenie celoštátneho kola aspoň o jeden 

deň, čím by sa zvýšil počet „súbojov“ medzi školami a zmenšila úloha „šťastia“ v súťaţi. 

Zazneli tieţ návrhy na iné formy odmenenia najúspešnejších účastníkov (účasť na 

špecializovaných sústredeniach a pod.). Všetky tieto návrhy však  predpokladajú zvýšenie 

finančných nákladov na súťaţ, čo nie je v blízkej budúcnosti reálne. Napriek tomu sa 

Odborná komisia pokúsi uţ v nasledujúcom ročníku súťaţe implementovať aspoň niektoré 

návrhy a finančne ich pokryť z projektu APVV. 

 

4. Záujem o súťaţ 

 

V ostatných dvoch rokoch sme zaznamenali výrazný nárast záujmu o Turnaj mladých 

fyzikov. Vysvetľujeme si to najmä zainteresovaním škôl na úspechoch svojich ţiakov 

a taktieţ úspešným zapojením východoslovenského regiónu vďaka projektu financovaného 

z ESF. Na prípravnom sústredení v novembri, kde vysvetľujeme podstatu súťaţe 

a poskytujeme námety na riešenie úloh, sa zúčastnilo viac neţ 150 študentov z celého 

Slovenska, pričom záujem bol ešte vyšší, ale z kapacitných dôvodov sme museli obmedziť 

počet účastníkov z jednotlivých škôl. O účasť v celoštátnom kole sa uchádzalo 14 škôl, 

pozvaných bolo 40 študentov z ôsmich škôl. 

 

5. Metodická činnosť 

 

Hlavnou metodickou akciou súťaţe je prípravné sústredenie, ktoré sa tradične koná v októbri 

alebo v novembri. Odborná komisia distribuuje na tejto súťaţi metodickú príručku, ktorá 

obsahuje propozície súťaţe pre aktuálny ročník, pravidlá súťaţe a súťaţné úlohy pre aktuálny 

ročník v slovenčine a v angličtine (anglické znenie úloh je záväzné pre medzinárodné kolo 

súťaţe). Na sústredení sa konajú prednášky odborníkov (spravidla vysokoškolských učiteľov 

a vedeckých pracovníkov) k jednotlivým súťaţným úlohám. Cieľom prednášok je objasniť 

študentom podstatu úloh, dať námety na ich riešenie (aké experimenty by sa dali urobiť 

v podmienkach stredných škôl, ktoré fyzikálne javy by mohli hrať podstatnú úlohu a pod.) 

a odporučiť študentom literatúru na ďalšie štúdium prípadne kontakty na odborníkov 

v príslušnej oblasti vedy. Prednášky sú tieţ publikované v elektronickej podobe na stránke 

súťaţe http://www.tmfsr.sk . Niektoré prednášky bývajú venované priamo metodike súťaţe, 

napr. „Ako pripraviť dobrú prezentáciu riešenia svojej úlohy“, „Najčastejšie chyby pri 

obhajovaní svojho riešenia“ a pod. Dôleţitou časťou prípravného sústredenia je tieţ ukáţka 

súťaţného „fyzboja“, ktorá umoţňuje získať detailnejšiu predstavu o priebehu súťaţe. 

 

6. Súťaţné materiály 

 

Súťaţné materiály sú uţ tradične umiestňované na www-stránky www.olympiady.sk 

a www.tmfsr.sk a taktieţ sú distribuované v tlačenej podobe. Pozvánky na akcie spojené so 

súťaţou distribuuje IUVENTA prostredníctvom školských úradov, súťaţné úlohy sa 

http://www.tmfsr.sk/
http://www.olympiady.sk/
http://www.tmfsr.sk/


rozdávajú na prípravnom sústredení resp. sú k dispozícii na www-stránkach venovaných 

súťaţi. Za kvalitu materiálov zodpovedá Odborná komisia TMF a s kvalitou materiálov, ako 

aj so spôsobom ich distribúcie, je spokojnosť. 

 

7. Publikačná činnosť 

 

Informácie o súťaţi a o dosiahnutých výsledkoch sa Odborná komisia snaţí umiestniť aj do 

médií. V r. 2006/2007 vyšli informačné články o súťaţi vo „Fyzikálnych listoch“ (časopis pre 

stredoškolských učiteľov vydávaný na FMFI UK) a v časopise „Kvark“. Cieľom článkov bolo 

informovať študentov a učiteľov a súťaţi a dosiahnuť zapojenie nových škôl do TMF. 

Informácia o slovenskom TMF odznela aj na medzinárodnej konferencii „20
th

 International 

Young Physicists’ Tournament“ v septembri 2007 v českom Hradci Králové. Cieľom 

prezentácie na tejto konferencii bolo podporiť regionálnu spoluprácu v Turnaji mladých 

fyzikov (zatiaľ spolupracujeme s Rakúskom – poskytujeme si navzájom odborníkov do 

poroty a zúčastňujeme sa ich otvoreného národného kola). 

 

8. Príprava a výber študentov na medzinárodné súťaţe 

 

Keďţe príprava Turnaj mladých fyzikov zahŕňa dlhodobejšie riešenie súťaţných úloh, je 

príprava pred medzinárodným kolom mimoriadne dôleţitá. Na celoštátnom kole vyberie 

odborná komisia TMF v spolupráci s učiteľmi zúčastnených škôl obvykle 10 najúspešnejších 

študentov. Tí sú zapojení do prípravy na medzinárodné kolo. 17 súťaţných úloh rozdelí 

odborná komisia medzi ţiakov a k jednotlivým úlohám sú pridelení odborní konzultanti 

z radov vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov. Ţiaci potom v spolupráci 

s konzultantmi počas nasledujúcich týţdňov pokračujú v zdokonaľovaní riešenia súťaţných 

úloh a v príprave prezentácií v anglickom jazyku. Na výberovom sústredení (trvá 3 dni a koná 

sa spravidla 3-4 týţdne pred medzinárodným kolom) potom prezentujú výsledky svojej práce. 

Odborná komisia na základe výsledkov ich práce a odborných vedomostí (testy a pod.) 

vyberie 5 reprezentantov Slovenska na medzinárodnom kole súťaţe. 

Ak mám porovnať spôsob prípravy slovenských študentov s najúspešnejšími štátmi sveta 

v TMF (Nemecko, Austrália), tak hlavný rozdiel je v tom, ţe najúspešnejšie štáty majú 

zriadené organizácie, ktorých jedinou pracovnou náplňou je pomáhať v príprave 

reprezentantov v predmetových súťaţiach. Majú slušne vybavené chemické, fyzikálne 

a biologické laboratóriá a audiovizuálne jazykové učebne. Súťaţiacich pripravujú odborníci 

z príslušných vedných oblastí, ktorí sú zamestnancami týchto organizácií. Na Slovensku je 

príprava reprezentantov na TMF zaloţená na nadšení niekoľkých vysokoškolských 

pedagógov, ktorí pripravujú študentov vo svojom voľnom čase a bezplatne. Odborná komisia 

sa snaţí odmeniť ich prácu aspoň malým honorárom za niektoré aktivity (účasť v porote, 

prednáška na sústredení), odmena vo výške 1000 – 3000 Sk za prednášku, ktorej príprava 

vyţiadala dva týţdne práce počas voľného času je však iba symbolická a viacerí pedagógovia 

ju aj odmietajú prijať s tým, aby sme túto sumu pouţili pre študentov. Odborná komisia TMF  

preto uvaţuje o podaní projektu v niektorej z vhodných schém, z ktorého by bolo moţné 

zriadiť laboratórium a zaplatiť mzdy jedného aţ dvoch pracovníkov, ktorých hlavnou 

pracovnou náplňou by bola príprava študentov. 

 



9. Účasť na medzinárodných súťaţiach 

 

Otvorené rakúske kolo TMF 

 

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 druţstvo v zloţení: 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 druţstva 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 druţstvo sa hneď v prvom kole súťaţe umiestnilo na čele tabuľky. Nasledoval ho 

tím z ruského Petrohradu, ktorý bol Slovákom po celú súťaţ dôstojným súperom. Slovensko 

si udrţalo prvú pozíciu aj v druhom a treťom kole a suverénne postúpilo do finále súťaţe. Do 

finále tieţ postúpilo z druhého miesta ruské druţstvo a z tretieho miesta domáce druţstvo zo 

Štajerska vďaka svojim vyrovnaným, aj keď v porovnaní s Ruskom a Slovenskom slabším 

výkonom.  

Po ťaţkých bojoch obsadilo nakoniec Slovensko vo finále druhú priečku s minimálnou stratou 

za víťazným domácim tímom. Vynikajúce a vyrovnané výkony slovenských reprezentantov 

počas celej súťaţe vyvolali uznanie nielen u porotcov, ale aj u súperov. Strieborné medaily z 

tejto medzinárodnej súťaţe sú zaslúţenou odmenou súťaţiacim za mesiace ťaţkej prípravy. 

Účasť slovenského druţstva na turnaji v Rakúsku bola moţná 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. 

 

Medzinárodné kolo TMF 

 

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

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

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

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

moţné v budúcnosti iba ťaţké dosiahnuť. Rozpočet viac neţ 30 mil.Sk pri cenách 

porovnateľných s našimi sa prejavoval na kaţdom 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, ţe napriek pribliţne 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 súťaţe. 

 

Na medzinárodnom kole TMF reprezentovalo Slovensko druţstvo v zloţení: 

· 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 súťaţe 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 súťaţe sme dorazili na druhý deň 14.7. iba s polhodinovým meškaním.  

 

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

Spestrením ceremoniálu bolo vystúpenie tradičného tanečného súboru a vystúpenie klubu 

bojového umenia taekwondo. 

 

Po prvom súťaţnom kole, v ktorom Slovensko skončilo spomedzi 22 súťaţných tímov z 

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

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

mu dávalo istú nádej na postup do finále súťaţe. Na základe medzivýsledkov uţ bolo jasné, ţe 

do finále zrejme postúpia Austrália a Nový Zéland, tretím finálovým druţstvom 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 uţ tradične zloţená z najskúsenejších porotcov z celého sveta. Porote predsedal prof. em. 

Gunnar Tibell zo Švédska, prezident súťaţe.  

 

Organizátori vyuţili súťaţ aj na propagáciu Kórey. Súťaţiaci navštívili tradičnú kórejskú 

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

KIA). Súťaţ 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 súťaţe. Hlavným programom bol výber úloh pre 

nasledujúci ročník súťaţe a potvrdenie organizátora nasledujúceho medzinárodného kola 

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

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

Medzinárodného organizačného výboru. 

 

Nasledujúce medzinárodné kolo TMF sa koná v dňoch 21.-28.5.2008 v chorvátskom Splite. 

Štandardnou delegáciou v zmysle medzinárodných pravidiel je 5 súťaţiacich (súťaţný tím), 



jeden vedúci tímu (učiteľ), jeden zástupca komisie v medzinárodnom organizačnom výbore 

(spravidla predseda odbornej komisie) a jeden nezávislý porotca (spravidla vysokoškolský 

pedagóg alebo vedecký pracovník), teda spolu osem členov. Na roky 2006-2010 bol však 

poverený organizačný riadením celej medzinárodnej súťaţe (funkcia generálneho tajomníka 

Medzinárodného Turnaja mladých fyzikov) dr. Martin Plesch, PhD., člen odbornej komisie 

TMF, ktorého účasť na podujatí je nevyhnutná. Preto delegácia Slovenska na medzinárodné 

kolo 2008 bude tak ako v tomto roku pozostávať z 5 študentov + 4  dospelí. 

 

10. Výška pridelených financií 

 

Turnaj mladých fyzikov má pridelený rozpočet vo výške 220 tis. Sk, z ktorého treba uhradiť 

náklady (ubytovanie, strava, cestovné, personálne náklady) spojené s prípravným 

sústredením, celoštátnym kolom a výberovým sústredením pred medzinárodným kolom. Táto 

suma je úplne nedostatočná a nepokrýva ani trojdňové prípravné sústredenie (150 študentov 

a učiteľov, dva dni ubytovanie + strava, cestovné = cca 250 tis. Sk). V snahe zabezpečiť si 

relevantné finančné prostriedky je odborná komisia TMF (prostredníctvom občianskeho 

zdruţenia Turnaj mladých fyzikov) aktívna pri uchádzaní sa o projekty. Boli sme úspešní 

v projekte ESF (končí tento rok) a dostali sme tieţ projekt APVV. Aj vďaka obom projektom 

sme dokázali tento rok vykryť všetky náklady spojené s organizáciou TMF. Tento rok však 

projekt ESF uţ končí, takţe opätovne vystupuje potreba ďalších finančných prostriedkov. 

Veríme, ţe dôjde k významnému navýšeniu rozpočtu pre „olympiády“ a k zrovnomerneniu 

ich prerozdelenia medzi jednotlivé súťaţe. IUVENTA uţ v tomto smere podnikla kroky 

a iniciovala diskusiu o rozpočte pre „olympiády“. 

 

11. Spolupráca s inými zloţkami 

 

Spoluprácu s MŠ SR, KR súťaţí a IUVENTOU vnímam ako bezproblémovú, osobitne by 

som chcel oceniť ústretovosť pracovníkov MŠ. V oblasti financovania akcií musíme 

vynakladať dosť námahy, nakoľko TMF má viaczdrojové financovanie. To vyţaduje viesť 

vlastnú ekonomickú agendu a taktieţ to znamená neustálu negociáciu, čo sa bude hradiť 

z prostriedkov pridelených IUVENTE a čo z prostriedkov občianskeho zdruţenia. 

 

12. Sponzori a iná podpora 

 

Súťaţ Turnaj mladých fyzikov bola v r. 2006/2007 financovaná občianskym zdruţením 

Turnaj mladých fyzikov (pomocou projektov ESF a APVV) a IUVENTOU (z prostriedkov 

MŠ vyčlenených na „olympiády“). Medzi partnermi preto uvádzame „Občianske zdruţenie 

Turnaj mladých fyzikov“, ESF a APVV. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 28.9.2007                    doc. RNDr. František Kundracik, CSc. 

           Predseda odbornej komisie TMF 


