
MLADÍ VEDCI 
– BUDÚCNOSŤ 
SLOVENSKA  



Michaela Brchnelová pochádza z Bratislavy, kde sa v roku 2015 stala absolventkou 
Gymnázia Jura Hronca a následne nastúpila na Technickú univerzitu v Delfte, kde 
študuje Aerospace inžinierstvo – inžinierstvo zamerané na leteckú a vesmírnu 
techniku. V roku 2014 sa umiestnila na prvom mieste v súťaži Intel ISEF (The Intel 
International Science and Engineering Fair) v kategórii Astronómia s projektom 
O urýchľovaní častíc v Tychovom pozostatku po supernove. V projekte sa venovala 
zdroju urýchľovania častíc prichádzajúcich z vesmíru (tzv. kozmických). Pôvodne sa 
nevedelo, kde tieto častice získavajú také energie, aké boli pozorované, no Michaela 
našla dôkaz, že získavajú energiu v mračnách, ktoré vznikajú po výbuchoch hviezd. 
Tým tiež dokázala, že magnetické polia týchto mračien sú omnoho silnejšie, než bolo 
doteraz známe, čím dopomohla dokázať nové, zatiaľ nepozorované vlastnosti plazmy 
v extrémnych podmienkach.

MICHAELA
BRCHNELOVÁ

„Chcem, aby som v 80-tke na seba 
bola hrdá a aby som mala pocit, že 
mi decká v električke uvoľňujú mies-
to aj pre iný dôvod ako len preto, 
že to potrebujem.“

Fotografia mračna 
„Tychov pozostatok po supernove”, 
na ktorom Michaela dokázala 
svoju hypotézu

Baví ju astrofyzika a s ňou spojený výskum, popri 
škole spracováva a vyhodnocuje dáta z vesmírnych 
ďalekohľadov, pracuje na fyzikálnych simuláciách 
a občasne sa venuje technike spojenej s vesmírom. 
Rada experimentuje s hudobnými nástrojmi, pri 
odreagovaní jej pomáha hra na rôzne typy fláut, beh 
a horolezectvo. S kamarátmi pravidelne chodieva 
na dlhšie túry. Nepohrdne dobrou kávou a čajom. 
Najradšej by pracovala s vesmírnou vedeckou tech-
nikou (satelity, vesmírne ďalekohľady, raketoplány) 
a uskutočnila drastickejší posun v tejto oblasti – vy-
tvorila nový materiál pre okná raketoplánu alebo 
vývoj bezpečnejších a spoľahlivejších záchranných 
systémov posádky. Ako dobrovoľníčka pracuje pre 
česko-slovenskú súťaž Expedice Mars. Je tiež jednou 
z hlavných organizátoriek Slovenskej organizácie 
pre vesmírne aktivity a už šiesty rok sa podieľa na 
organizácii akcií a expedícií Astronomického klubu 
Bratislava.



Martin Holický z Bratislavy obsadil 3. miesto na súťaži Intel ISEF 2015 (The Intel Inter-
national Science and Engineering Fair) v USA s projektom NefroStat – prenosná dia- 
gnostika chronického ochorenia obličiek. V práci sa venoval diagnostike chronického 
ochorenia obličiek, ktoré postihuje až 10 % svetovej populácie. Vytvoril zariadenie 
Nefrostat, ktoré dokáže pomocou komerčných testovacích prúžkov stanoviť oblič- 
kovú funkciu z kvapky krvi. Dáta sú automaticky analyzované a zobrazené na displeji 
mobilného telefónu. Toto meranie je oveľa rýchlejšie ako návšteva lekára a umožní 
jednoduchšiu prevenciu chronického ochorenia obličiek. Martin Holický absolvoval 
približne jednoročnú stáž na Oddelení elektrónovej litografie Ústavu informatiky 
SAV, kde sa podieľal na výrobe mikrosenzora teploty, ktorý bol menší než hrúbka 
ľudského vlasu.

Zariadenie NefroStat s konektormi 
a testovacími prúžkami 

na meranie rôznych látok

Momentálne už dva roky pracuje v malej 
slovenskej firme Vestigen, ktorá mu 
umožnuje rozvíjať jeho schopnosti a zruč- 
nosti vďaka zaujímavým a podnetným výz-
vam. V laboratóriu pracuje na nových elek-
tronických zapojeniach, ako aj na nových 
elektrochemických senzoroch. Martina baví 
podľa jeho vyjadrenia „chápať, ako veci 
fungujú a učiť sa stále niečo nové. Pocit, 
keď sa zariadenie prvýkrát zapne a fungu-
je, je veľmi odmeňujúci a stojí za tie stovky 
hodín práce.“ Vo firme Vestigen pracuje 
na elektronike v dia- gnostickom module 
pre modulárny telefón Google Ara. Je to 
pre neho veľká výzva, pretože elektronika 
musí byť veľmi malá, zároveň však musí ve-
dieť merať nízke koncentrácie látok v teku-
tinách, napríklad v krvi.

„Mojím cieľom je počas 
celej kariéry robiť to, čo 
ma baví – výskum.“

MARTIN
HOLICKÝ



Adriana Hološková sa narodila v Brezovej pod Brad-
lom, od roku 2012 navštevuje Gymnázium v Myjave. 
Po maturite by rada pokračovala v štúdiu odboru 
Evolučnej a ekologickej biológie na Karlovej uni-
verzite v Prahe, v magisterskom stupni sa plánuje 
venovať zoológii. S projektom Monitoring jarnej 
migrácie obojživelníkov v roku 2012 – 2013 získa-
la na medzinárodnej súťaži I-SWEEEP 2014 (The 
International Sustainable World - Energy Engineering 
Environment Project) bronzovú medailu v kategórii 
environmentálnych projektov. Blízko obce Hradište 
pod Vrátnom dochádzalo každý rok k masovému 
úhynu obojživelníkov na cestnej komunikácii počas 
jarnej migrácie. Od roku 2011 spolu s občianskym 
združením Priatelia prírody Adriana Hološková 
organizovala výstavbu dočasných zábran, aby za-
bránili tejto mortalite. Obojživelníky sa zachytávali 
v padacích pasciach a prenášali na druhú stranu cesty 
priamo do močariska. Keďže táto metóda mala veľa 
nevýhod,  Adriana s Priateľmi prírody sa rozhod-
li bariéry využiť na monitoring migrácie, ktorý bol 
nevyhnutný pre realizáciu ich navrhovaného rieše-
nia – výstavbu trvalého podchodu. Od roku 2012 
začali migráciu podrobne monitorovať. Monitoring 
bol zame-raný na zaznamenanie celkového počtu 
zachytených obojživelníkov, ich druhového zlože-
nia a vplyvu počasia na priebeh migrácie. Adriana na 
projekte ďalej pracovala, každý rok dopĺňala nové 
údaje, pričom súčasný názov projektu  je Monitoring 
jarnej migrácie obojživelníkov v lokalite Hradište pod 
Vrátnom v rokoch 2011 – 2015. Počas piatich rokov 
sa Adriane s tímom podarilo zachytiť a preniesť 
spolu 21 489 obojživelníkov. Na základe monito-
ringu spoľahlivo určili miesta vhodné na výstavbu 
trvalého podchodu a navrhli výstavbu 3 podchodov 
a 800 metrov trvalých zábran.

„Chcela by som mojou 
prácou pomôcť 
k lepšiemu poznaniu 
biológie niektorých 
živočíšnych druhov, 
ktoré je nevyhnutné 
na vytváranie zá-
chranných programov 
pre mnohé ohrozené 
druhy, a pomôcť tak 
k zachovaniu biodi-
verzity.“

Nárast počtu obojživelníkov
počas rokov 2011 – 2015

Adriana Hološková momen-
tálne už tretí rok pracuje na 
projekte o orchideách  – Flo-
ristický výskum a manžment 
lokalít – s ktorým plánuje 
v maturitnom ročníku súťažiť. 
Popri práci na novom pro-
jekte sa venuje jazdectvu, 
bedmintonu, fotografovaniu, 
čítaniu kníh, vzdelávaniu 
v rôznych oblastiach biológie 
a ekológie, veľa času trávi 
v prírode a so svojím psom.

ADRIANA 
HOLOŠKOVÁ



Lukáš Janošík navštevoval Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne, od roku 2015 študu-
je odbor Biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V rokoch 
2013 – 2014 sa mu podarilo získať štyri strieborné medaily na medzinárodných 
olympiádach v Berne, Luxemburgu, Bali a Istanbule. Na medzinárodnej súťaži 
EUCYS (The European Union Contest for Young Scientists) vo Varšave vyhral špeciál-
nu cenu od EMBL (European Molecular Biology Laboratories) s projektom Bunková 
odpoveď na zmenu v množstve mitochondriálnej DNA kvasinky Yarrowia lipolytica. 
V projekte sledoval mutantný kmeň kvasinky, ktorý trpí zníženým množstvom mito-
chondriálnej DNA (mtDNA). Spozoroval, že má odlišne usporiadanú mtDNA v bunke, 
jeho kolónie rastú rýchlejšie a jeho bunky aj o niečo pomalšie replikatívne starnú. 
Výsledky Lukášovej práce naznačili, že sa u kvasinky Yarrowia lipolytica vyskytuje 
veľmi podobný obranný mechanizmus ako u živočíchov, pričom pochopenie tohto 
mechanizmu je dôležité aj pre výskum viacerých mitochondriálnych či so starnutím 
súvisiacich ochorení. Lukáš Janošík absolvoval stáž na European Molecular Biology 
Laboratories (EMBL) v Heidelbergu, ktorá bola spojená s účasťou na konferencii  
Mechanisms of Neurodegeneration. 

Fotografia kolónií kvasinky 
Yarrowia lipolytica rastúcich 

na agarovom médiu

Momentálne sa venuje predovšetkým taxo- 
nómii a rozšíreniu bryoparazitických asko-
mycétov z okruhu rodu Octospora, výskumu 
opeľovačov a európskych orchideí. Baví ho foto-
grafovanie, turistika a cestovanie.

LUKÁŠ 
JANOŠÍK

„Rád by som sa čo možno 
najdlhšie venoval výskumu 
vecí, ktoré ma zaujímajú 
a zistil o nich niečo nové, čo 
by mohlo prispieť k poznaniu 
fungovania živých organiz-
mov a prírody.“



„Verím, že práve veda je riešením 
mnohých problémov, ktoré trápia 
tento svet a rád by som sa touto 
cestou aj ja podieľal na jeho 
zlepšení a zachovaní pre budúce 
generácie.“

Ondrej Lukáč si počas svojho štúdia na základnej a neskôr strednej škole pomocou 
svojich učiteľov a profesorov vypestoval veľký záujem o biológiu a chémiu. Prvé 
významnejšie úspechy dosiahol ako študent Gymnázia Párovská v Nitre, kde sa mu 
podarilo s projektom Mäsožravosť rastlín vybojovať striebornú medailu na súťaži ve-
deckých projektov GENIUS Olympiad v Oswegu. V  práci Mäsožravosť rastlín overi-
li hypotézu, že mäsožravé rastliny dokážu rozložiť aj DNA z koristi ako alternatívny  
zdroj dusíka. Experiment bol realizovaný na rastlinách rosičky okrúhlolistej (Drosera 
rotundifolia) pestovanej v podmienkach in vitro, aby sa vylúčila aktivita mikroorga- 
nizmov prirodzene prítomných v pasciach týchto rastlín vo voľnej prírode. Pokusy 
autorov potvrdili, že tráviace výlučky listov rosičky majú aktivitu deoxyribonukleáz 
a štiepia cudzorodú chromozómovú DNA. To naznačilo, že mäsožravé rastliny dokážu 
využiť aj stavebné kamene molekúl DNA pre svoju výživu. 

Ondrej pri práci
v laboratóriu

ONDREJ 
LUKÁČ

V roku 2015 nastupuje do prvého ročníka 
3. lekárskej fakulty Karlovej univerzity 
v Prahe na odbor Všeobecné lekárstvo, 
kde sa hodlá angažovať aj vo vedeckom 
smere a dúfa, že sa mu podarí štúdium 
úspešne dokončiť, a pritom aj naďalej os-
tať verný vede. Mimo akademickej pôdy 
sa rád venuje hre na hudobné nástroje 
ako gitara, akordeón, klavír,  baví ho čítať 
fantasy literatúru. 



Gabriel Nagy pochádza z Prešova, v roku 2015 ukončil Gymnázium sv. Tomáša Akvin-
ského v Košiciach. Následne nastúpil na Univerzitu Komenského v Bratislave, kde 
študuje Poistnú matematiku. V roku 2014 sa mu s jeho kolegom Gorazdom Štiebe- 
rom podarilo získať bronzovú medailu na súťaži I-SWEEP s projektom Experimentálne 
štúdium plazmového výboja v plyne. Gabriel s Gorazdom v práci pozorovali rôzne 
štádiá plazmového výboja za rôznych podmienok. V prvých experimentoch fotogra- 
fovali streamerové štádiá v tmavej komore, a následne sledovali javy predchádza-
júce elektrickému výboju vo Wilsonovej hmlovej komore. Pri fotografovaní iskrových 
výbojov so zvýšeným obsahom CO2 pozorovali zmenu sfarbenia elektrického výboja. 
Uskutočnili experiment, pri ktorom pozorovali zmenu iskrového kanála v závislos- 
ti od zmeny tlaku a jeho postupný prechod do streamerovej fázy. Pomocou spek-
trometra zmerali farebné spektrum elektrického výboja a vypočítali jeho teplotu. 
Fotografovaním spektra na difrakčnej mriežke sa im podarilo určiť farebné spektrum 
iskrového výboja. 

Gabriel Nagy sa okrem štúdia venuje hre na 
gitare a najmä športu, baví ho beh, cyklistika, 
turistika, lyžovanie, futbal a hokej. Rád po- 
zerá filmy a počúva hudbu. 

GABRIEL 
NAGY

„Za cieľ si stanovujem 
neustále zdokonaľovanie 
a napredovanie.“

Elektrické výboje v atmosfére
so zvýšeným obsahom CO2



Emília Petríková pochádza z Banskej Bystrice, kde študovala na Gymnáziu J. G. Ta-
jovského.  Od roku 2014 je študentkou všeobecného lekárstva na 2. lekárskej fakulte 
Univerzity Karlovej v Prahe. Na súťaži EUCYS, kde sa každoročne stretávajú najlepší 
mladí vedci Európy, Emília v roku 2013 zvíťazila s projektom z oblasti medicíny 
Aspirín a kyselina salicylová v kombinácii s inhibíciou PI3K podporujú bunkovú smrť   
v malígnom melanóme. Vedci v poslednom čase začali zisťovať, že aspirín, každému 
dobre známy liek proti horúčke a bolesti, by mohol pomôcť aj v boji s rakovinou. 
Emília sa na Biologickom ústave Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne ve-
novala výskumu malígneho melanómu, nádoru kože s veľmi zlou prognózou. Tes- 
tovala, či by aj v tomto prípade nemohol pomôcť „obyčajný“ acylpyrín. Ukázalo sa, že 
aspirín, ako aj jeho hlavný metabolit, kyselina salicylová, výrazne znižujú rast nádo- 
rových buniek, a aj podporujú účinok iných protinádorových látok, v spojení s ktorými 
sú schopné usmrtiť až 50 % nádorových buniek. V danom prejave zrejme hrá rolu po- 
tlačenie prepisu genetickej informácie z DNA. Výsledky jej výskumu by mohli pomôcť 
pri hľadaní liečby tohto veľmi agresívneho nádoru kože v budúcnosti. 

„Mojím snom je  pomôcť pri objavení liečby na dnes 
ťažko liečiteľné ochorenia, ako sú práve nádory. Moju 
budúcnosť vidím tak vo výskume, ako aj v klinickej 
praxi. Myslím, že touto cestou človek najlepšie po-
chopí, čo reálne treba na liečbe zlepšiť, a zároveň môže 
svojim pacientom pomôcť tým, že v liečbe uplatňuje 
najnovšie vedecké poznatky.“

Grafy z prietokového cytometra
zobrazujúce počty žijúcich/apoptických 

buniek pri vplyve rôznych látok

V roku 2015 sa Emílii Petríkovej podarilo už dru-
hýkrát dostať na stáž na Mayo Clinic v Rochestri
v Minnesote, USA, kde pracovala na výskume 
možnosti zlepšenia zisťovania prognózy pacientov 
s glioblastómami nádormi mozgu na základe MRI 
snímok.
Vo voľnom čase Emília rada športuje, behá alebo 
posilňuje, trávi čas s priateľmi a tiež sa zúčastňu-
je na umeleckých podujatiach. Jej veľkou vášňou je 
cestovanie, spoznávanie nových miest a kultúr. Za 
aktivitu, na rozmedzí voľného času a práce, pova- 
žuje mentoring a prednášanie študentom, ktorí sa 
rovnako chcú zapojiť do výskumu, z čoho má radosť.

EMÍLIA 
PETRÍKOVÁ



„Určite by som sa chcel dostať do 
špičkového výskumu. Fascinuje ma 
myšlienka nazerania za hranice 
toho, čo už vieme a objavovania 
nových zákonov tohto sveta.“

Jakub Šalko pochádzajúci z Brezna v roku 2015 úspešne ukončil Gymnázium 
J. Chalúpku a nastúpil na Karlovu Univerzitu v Prahe, kde študuje Všeobecnú fyzi-
ku na Matematicko-fyzikálnej fakulte. Jeho najväčším úspechom je výhra na súťaži 
EUCYS 2014 (The European Union Contest for Young Scientists) vo Varšave. S projek-
tom Pozorovanie a modelovanie spektier Pla- netárnych hmlovín získal špeciálnu cenu 
EIROforum Special Donated Prize. V projekte pracoval na spektrálnej analýze pia-
tich planetárnych hmlovín (NGC 6720, NGC 40, NGC 3242, NGC 6543 a NGC 7009). 
V infračervených spektrách pre všetky pozorované hmloviny a v optických spektrách 
hmloviny NGC 6720 pozoroval zakázané spektrálne čiary Balmerovej série vodíka, 
spektrálne čiary hélia a zakázané spektrálne čiary kyslíka, dusíka, uhlíka, neónu, 
argónu a síry. Pre dve planetárne hmloviny vytvoril RGB snímky s cieľom zistiť pries- 
torové rozloženie prvkov a ich ionizovaných stavov v rámci týchto hmlovín. Pre pred-
povedanie fyzikálnych a chemických vlastností pozorovaných hmlovín tiež vypočítal 
modely zodpovedajúce pozorovaným spektrám. Okrem ocenenia v súťaži EUCYS získal 
bronzovú medailu na environmentálnej súťaži GENIUS   Olympiad 2013 v USA. V júni 
2015 absolvoval stáž v nemeckom laboratóriu  XFEL v Hamburgu, kde sa momentálne 
buduje najvýkonnejší X-Ray laser na svete. Dostal sa tam do kontaktu s vedcami 
z rôznych častí tohto laboratória, kde získal prehľad o širokom zábere vedy. 

V teréne – pri chemickom projekte 
zameranom na kvalitu vody v rieke 
Hron

JAKUB 
ŠALKO

Z oblasti vedy Jakuba Šalka najviac baví 
astronómia a fyzika, no v nevedeckej 
časti života sa veľmi rád venuje turistike 
či čítaniu kníh. Popritom sa stále snaží 
zlepšovať svoj projekt – Pozorovanie 
a modelovanie spektier planetárnych 
hmlovín, na ktorom robí už viac ako dva 
roky. Aktuálne spracováva dáta z iného 
observatória, ktoré mu pomáhajú zvýšiť 
presnosť jeho výpočtov. 



Gorazd Štieber z Krásnej Lúky v roku 2015 absolvoval Gymnázium sv. Tomáša Akvin-
ského v Košiciach. Pre štúdium na VŠ si vybral odbor Riadenie elektromechanických 
systémov na TUKE. S projektom Experimentálne štúdium plazmového výboja v plyne 
si v roku 2014 zo súťaže I-SWEEEP (The International Sustainable World – Energy, 
Engineering, and Environment Project) v americkom Houstone so spoluautorom 
Gabrielom Nagyom doviezli bronzovú medailu. Práca bola zameraná na skúmanie 
základných vlastností elektrických výbojov v plyne a ich zmien pri rôznych podmien-
kach a na skúmanie javov, ktoré nastávajú pred samotným výbojom. Elektrické výboje 
a rôznorodé podmienky prostredia boli simulované v školskom laboratóriu. Pomocou 
vlastnoručne zostavenej Wilsonovej hmlovej komory  Gorazd so svojím kolegom po-
zorovali vývoj elektrického vetra a streamerového kanála, kde odpozorovali stopy po 
prelete jednotlivých častíc. Merali farebné spektrum a teplotu výboja pomocou spek-
trometra a neskôr vyvinuli vlastnú metódu pomocou fotoaparátu, difrakčnej mriežky 
a počítačových programov. Zmeny farebného spektra zistili pri pokusoch so zníženým 
tlakom alebo s vyššou koncentráciou oxidu uhličitého v okolí výboja. Vďaka tomuto 
projektu sa Gorazdovi taktiež podarilo získať grant v programe Talenty novej Európy.

Gorazd Štieber (v strede) so spoluautorom
Gabrielom Nagyom získali bronzovú medailu 
v kategórii Energy za svoj projekt Experimentálne 
štúdium plazmového výboja v plyne

GORAZD 
ŠTIEBER

Gorazd Štieber má rád turistiku, hory a prírodu. 
Vo voľnom čase rád číta knihy a hrá na gitare či ca-
jone. Taktiež ho baví práca s technikou, PC a fotenie. 
Momentálne pracuje ako dobrovoľník v Domčeku  
–  Centre života mladých vo Vysokej nad Úhom, kde 
vytvára zázemie pre akcie, ktoré centrum organizu-
je a venuje sa rozvoju dobrovoľníctva.

„Veda ma zaujíma rovnako ako 
uvádzanie vecí do reálneho života, 
a preto chcem robiť prácu, ktorá 
dostane nové vynálezy k ľudom 
a do bežného života.“



Daniel Zvara sa narodil v Hnúšti, v Žiline navštevoval 
Gymnázium Veľká Okružná, kde v roku 2015 úspešne 
ukončil matematickú triedu. Na strednej škole inkli-
noval k informatike, pracoval na rôznych projektoch, 
vďaka ktorým sa dostal na niekoľko veľkých zah-
raničných podujatí. V roku 2012 na súťaži I-SWEEEP (The 
International  Sustainable  World – Energy, Engineering, 
and Environment Project) získal striebornú medailu v ka- 
tegórii systems&software s projektom Crawling robot. 
Na súťaži Intel ISEF v roku 2015 obsadil tretie miesto 
s projektom Počítačové videnie – mapovanie a orientácia 
v 3D priestore. Výsledkom projektu bol softvér dizajno-
vaný pre paralelné výpočty, ktorý umožňoval vytvárať 2D 
a 3D modely okolia a na základe údajov z kamier dokáže 
sledovať rýchlosť a smer pohybu. Okrem toho používal 
upravené algoritmy pre 3D videnie, vďaka čomu dosaho-
val lepšiu spoľahlivosť v oblastiach s nedostatkom tex-
túry. Tento softvér Daniel testoval na malom robotickom 
vozidle, pričom by ho bolo možné uplatniť napríklad 
v domácich robotoch či autonómnych vozidlách. Da- 
niel sa snaží o zvýšenie presnosti a rýchlosti niektorých 
algoritmov použitých v komplexnom softvéri, ktorý vy- 
tvoril. Podobné systémy majú uplatnenie najmä v robo-
tike, v robotických autách a tiež v domácich robotoch. 

Robot – Zariadenie 
na testovanie softvéru  

DANIEL 
ZVARA

V súčasnosti sa Daniel Zvara venuje projektu týkajúce-
ho sa počítačového videnia a mapovania 3D priestoru 
pre roboty. V októbri 2015 nastúpil na Imperial College 
London, kde študuje odbor informatika. Okrem vedy 
a techniky ho baví cestovanie, turistika a pitie kávy. 

„Budem šťastný, ak sa budem môcť 
venovať veciam, ktoré ma vo vede 
a technike bavia, na čo najvyššej 
úrovni, a ktoré okrem toho možno 
zlepšia aj životy ostatných.“



Brožúra Mladí vedci – budúcnosť Sloven-
ska predstavuje slovenských študentov 
a študentky a ich úspechy, ktoré dosiahli na 
prestížnych zahraničných súťažiach. V  pos-
ledných rokoch sa stalo samozrejmosťou, 
že si z medzinárodných súťaží zameraných 
na vedu a techniku odnášajú medaily a naj- 
vyššie ocenenia, čím sa títo Slováci radia 
medzi mladú vedeckú elitu. Predstavujeme 
vám desať talentovaných ľudí, ktorí sa sta-
li úspešnými vedcami už na strednej škole 
a znamenajú budúcnosť Slovenska.  
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