Správa z Medzinárodného kola IJSO
3.-12.12.2013, Pune, India

V roku 2013 sa medzinárodné kolo IJSO konalo v Indii. Slovenskí žiaci na ňom vybojovali 3
bronzové medaily. Slovensko reprezentovali:
•
•
•
•
•
•

Čermák Filip, Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra
Krajčírová Gabriela, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice
Rácz Filip, Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, 934 03 Levice
Hruška Monika, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, 920 01 Hlohovec
Hunák Ján, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín
Pitoňak Oliver, Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad

Vedúcimi delegácie, ktorí mali na starosti aj prípravu úloh a ich preklad do slovenčiny, boli:
• Doc. RNDr. František Kundracik, CSc., FMFI UK, člen medzinárodného
organizačného výboru
• Bc. Zuzana Cocuľová, FMFI UK Bratislava
• Renáta Dörnhöferová, Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Bratislava
Po príchode do tejto pre nás mimoriadne exotickej krajiny sa žiaci aj vedúci ubytovali
v hoteloch a hneď na druhý deň po slávnostnom otvorení súťaže sa vedúci pustili do prípravy
testu. Test bol náročný, ale naši žiaci ho zvládli nadpriemerne. Potom nasledovala teoretická
skúška, kde hlavne úlohy z chémie boli podľa názoru mnohých delegátov neprimerané veku
študentov. Napriek tomu sme s výsledkami našich žiakov boli veľmi spokojní a tajne sme
dúfali aj v zisk aspoň jednej striebornej medaily. Poslednou časťou súťaže bol experiment,
ktorí žiaci riešili po trojiciach. Náš "silnejší" tím mal však pri experimente smolu, takže sa
výsledné poradie dosť pomiešalo a v silnej konkurencii asi 40 krajín z celého sveta sme si
vybojovali tri bronzové medaily (Filip Čermák, Ján Hunák, Gabriela Krajčírová).
Treba povedať, že vedomosti našich žiakov, ktorí sa zúčastnili medzinárodného kola, sú
v porovnaní so slovenským štandardom mimoriadne, za čo patrí vďaka najmä ich učiteľom,
ktorí sa žiakom venovali vo svojom voľnom čase.
Okrem práce však v Indii ostal čas aj na spoznávanie pre nás tak odlišnej kultúry, takže
domov sme sa všetci vrátili zdraví a plní nezabudnuteľných dojmov.
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doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
koordinátor IJSO na Slovensku

Členovia slovenskej delegácie počas cesty boli plní optimizmu

Slovenská delegácia na IJS0 2013 (zľava): Renáta Dörnhöferová, Filip Rácz,
Oliver Pitoňak, Gabriela Krajčírová, Zuzana Cocuľová, Monika Hruška,
Ján Hunák, František Kundracik a Filip Čermák

