FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA_2016
Dejiskom celoštátneho kola 57. ročníka Fyzikálnej
olympiády sa stala Banská Bystrica, kde sa v termíne
14. – 17. apríla 2016 stretlo 22 súťažiacich zo všetkých
kútov Slovenska. Počas týchto štyroch dní riešili 4
teoretické úlohy a 1 experimentálnu úlohu.
Tohtoročné celoštátne kolo sa konalo pod záštitou
rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského,
PhD. a dekanky FPV UMB doc. RNDr. Jarmily
Kmeťovej, PhD.
V Banskej Bystrici sme sa stretli s tými najlepšími
žiačkami a žiakmi vo fyzike, akých pravdepodobne na
Slovensku máme. Svedčí o tom aj fakt, že všetci boli
úspešnými riešiteľmi. Taktiež sa tento rok do prvej
desiatky dostalo jedno dievča, čo tiež nebýva pravidlom.
Veľmi pozitívne hodnotí 57. ročník Fyzikálnej
olympiády najmä predseda Slovenskej komisie Fyzikálnej
olympiády, prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. „V tomto roku sme
dosiahli mimoriadny výsledok – všetci riešitelia celoštátneho kola boli
úspešní, čo sme tu ešte nemali, vždy bol aj niekto pod čiarou. Vlani to
bol jeden, predtým ich bolo aj viac, niekedy to bola skoro polovica.
Tento rok sa nám prvýkrát stalo to, že sa všetci dostali nad čiaru.“
Zlato si odniesol Martin Gažo zo Školy pre
mimoriadne nadané deti a gymnázia na Teplickej ulici v
Bratislave, ktorý sa na celoštátne kolo Fyzikálnej

olympiády dostal už tretí raz. „Minulý rok som bol tretí, teraz
prvý. Som tu však už poslednýkrát, keďže som v oktáve,“ hovorí
mladý fyzik, ktorý je už pred maturitou prijatý na
Cambridge v Anglicku.
Prvá desiatka víťazov sa zúčastní výberového
sústredenia, na ktorom sa určí päť žiakov, ktorí budú
Slovensko reprezentovať na Medzinárodnej fyzikálnej
olympiáde, ktorá sa bude tento rok konať vo Švajčiarsku.
Do Estónska zas pocestujú vybraní súťažiaci na
Olympiádu Európskej únie v prírodných vedách.
Počas slávnostného vyhodnotenia bola ﬁrme
KVANT prejavená vďaka niekoľkokrát, pretože tak ako
minulý rok, aj tento rok sme patrili k najštedrejším
sponzorom. Najväčšiu radosť mali prví desiati najlepší,
ktorí od nás dostali ﬁnančnú odmenu. Taktiež sme
prispeli na realizáciu sústredenia, na ktorom sa budú
vyberať reprezentanti pre Medzinárodnú fyzikálnu
olympiádu, a aj na náklady spojené so samotnou
Medzinárodnou fyzikálnou olympiádou.
Blahoželáme víťazom a dúfame, že ich bude
fyzika sprevádzať aj naďalej.
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