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Žiacka online súťaž „Labák“ už pozná svojich víťazov



viac ako sto zapojených žiakov z celého Slovenska
tématické zameranie automobilový priemysel

Bratislava, 27. júl 2015 – Online súťaž „Labák“ pozná víťazov.
V treťom ročníku súťažili žiaci základných, stredných škôl z celého
Slovenska na tému automobilový priemysel.
Súťaž „Labák“ je kombináciou klasického korešpondenčného seminára a
internetového prostredia. Každý polrok prebehli jej dve kolá na témy
automobilového priemyslu: Materiály včera, dnes a zajtra, Svet v pohybe,
Mobilita súčasnosti a Technológie budúcnosti. Jej vyhodnotenie sa
konalo v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK).
„Úlohou najlepších finalistov bolo v tímoch skonštruovať technologické
zariadenie so štyrmi kolesami a pohonom na vodu alebo vietor,“
vysvetľuje Dávid Kocan z Asociácie pre mládež, vedu a techniku –
AMAVET, ktorá súťaž organizuje s podporou Nadácie Volkswagen
Slovakia. „Bolo obohacujúce zdieľať vedomosti s novými ľuďmi.
Otestovať sa vo svojom odbore, získať informácie z iných oblastí a aj
cenné kontakty do budúcnosti,“ povedal Peter Ľuba zo Spojenej školy
v Nižnej. Víťazi súťaže Labák svojim vrstovníkom odporúčajú zapojiť sa.
V rámci finálneho dňa 12 najlepších žiakov absolvovalo prehliadku
výroby závodu a získalo notebook Lenovo, desaťdňový pobyt vo
vedeckom tábore v Chorvátsku či tablet Asus. „Spolupráca s Nadáciou
Volkswagen Slovakia bola pre túto výnimočnú študentskú súťaž veľkým
prínosom. Umožnila im využitie vedomostí na praktických, zaujímavých
úlohách, ktoré prepájali nielen predmety, ale aj teóriu s praxou. To v
školách chýba. Mnohí študenti pritom chcú v budúcnosti študovať práve
techniku,“ tvrdí D. Kocan.
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Video z finálneho dňa môžete nájsť na https://youtu.be/IrFJeBWMoB8
Víťazi súťaže v jednotlivých kategóriách:
ZŠ (5. - 9. ročník) a osemročných gymnázií (1. - 4. ročník)
1. miesto – Denisa Michalková (Súkromné bilingválne gymnázium
BESST, Trnava)
2. miesto – M. Martinovičová (Súkromné bilingválne gymnázium BESST,
Trnava)
3. miesto – S. Prekopová (Súkromná základná škola, Nová Dubnica)
4. miesto – L. Vojtek (Súkromná základná škola, Nová Dubnica)
Štvorročné (1. - 4. ročník) a osemročné gymnáziá (5. - 8. ročník)
1. miesto – Erik Schmotzer (Stredná zdravotnícka škola, Košice)
2. miesto – Nela Gloríková (Gymnázium Kukučínova, Poprad)
3. miesto – N. Birknerová (Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov)
4. miesto – V. Schlencová (Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda,
Snina)
Stredné odborné a priemyselné školy
1. miesto – Kristián. Kocan (SPŠa elektrotechnická, Prešov)
2. miesto – Peter Ľuba (Spojená škola, Nižná)
3. miesto – Martin Stroka (SPŠ Strojnícka, Považská Bystrica)
4. miesto – Adrián Vido (ZSPŠ, Nové Mesto nad Váhom)

Bližšie informácie o projektoch Nadácie a možnostiach získania grantu
nájdete na www.nadacia-volkswagen.sk.

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už šesť
rokov aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie
„moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej
programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne
vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí.
Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.
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