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Každoročne, ako aj tento rok sa v jednom z amerických štátov, konkrétne v Pensylvánii, v 

meste ocele a stredisku Slovákov žijúcich v USA – v Pittsburghu konala prestížna 

medzinárodná vedecká súťaž Intel ISEF. Medzi známych Slovákov, ktorí tu žili, patrí Andy 

Warhol - umelec, či Joseph Matthew Gaydos - prvý Slovák zvolený do snemovne 

reprezentantov USA.  Mesto sa v poslednom polstoročí zmenilo z priemyselnej metropoly na 

popredné mesto v medicíne, technológiách a finančných službách. Aj preto sa práve tu konala 

najväčšia vedecká súťaž pre 1792 talentovaných stredoškolských vedcov z 81 krajín sveta. 

Slovensko ako aj Amavet reprezentovali 2 projekty: Samuel Smoter a Miriam Feretová 

z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove s projektom “In vitro testovanie polyéter 

éter ketónu pomocou mezenchýmových stromálnych buniek”, v ktorom skúmali nový 

biomateriál so špecifickou štruktúrou. Nimi navrhnutý PEEK je biokompatibilný, 4-krát 

lacnejší a dokonca vďaka pórovitej štruktúre umožňuje bunkám porásť celú plochu. 

Matematik, Dušan Daniel zo Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách zas 

predstavil odbornej porote projekt s názvom “Symbol Levi-Civita v Hilbertovom 

priestore L2”, kde vytvoril všeobecný analytický nástroj na počítanie doteraz neriešiteľných 

úloh. Celá súťaž prebieha 7 dní. V prvý deň sa najprv všetky krajiny predstavili a prebehla 

Pin Exchange. Slovensko sme odprezentovali v tradičných krojoch s typickými črtami našej 

krajiny zaznamenanými na posteri. Celá súťaž sa otvorila slávnostným ceremoniálom 

a  počas súťaže nik okrem porotcov nemal dovolený vstup do výstavnej haly. Pred samotným 

súťažným dňom bolo potrebné získať všetky povolenia a potvrdenia o vhodnosti posteru ako 

aj celého projektu. Keď sme týmto všetkým prešli, tak v stredu nastal deň D. Študenti od 

rána až do večera   predstavovali svoje projekty pred svetovými vedcami, ktorí boli zároveň 

ich hodnotiteľmi. Nasledujúci deň prebehla prezentácia projektov pred širokou verejnosťou. 

Navštívili sme aj Pittsburghskú univerzitu známu ako „Pitt“, kde v československom 

salóniku študenti oboznámili so svojími projektami zástupcov Slovákov žijúcich v USA. 

Univerzita je známa vďaka výskumu a výučbe odborov: filozofia, lekárska, informačné 

technológie, tvorivé písanie a verejné záležitosti. V súčasnosti Pitt navštevuje okolo 27 500 

študentov a prednáša tu cez 4 600 vyučujúcich. Salóniky jednotlivých krajín slúžia súčasne 

ako výukové miestnosti, aj napriek vysokej hodnote originálneho zariadenia každého z nich. 

Popri súťaži sme videli mesto Pittsburgh s jeho centrom, známou fontánou na sútoku riek, 

množstvom mostov ako aj štadiónmi. Vedenie delegácie bolo navštíviť najkrajšie vodopády 

sveta: Niagarské vodopády a priľahlú časť Kanady. Keďže sme bývali hneď vedľa 

najväčšieho bejzbalového štadióna, tak sme okúsili aj pravú americkú radosť z výhry 80 000 

davu nadšencov.  Celý týždeň sa niesol vo výbornej atmosfére a plní nezabudnuteľných 

spomienok sme odleteli naspäť domov. Vedúcim delegácie bol doc. Ing. Jozef Ristvej PhD. - 

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity, ktorému patrí veľké 

ďakujem. Týmto by sme sa chceli poďakovať aj Nadácií Tatra Banky, AXA fondu spolu s 

Nadáciou Pontis a programu Stredoeurópskej nadácie (CEF) a spoločnosti Slovnaft, a.s. v ich 

programe Talenty Novej Európy za poskytnutie veľkej finančnej podpory. Z grantov boli 

hradené letenky, ubytovanie, náklady na projekt ako aj náklady spojené s realizáciou 

projektu počas súťaž a výstav. Bez tejto finančnej podpory by bola značná časť výskumu 

a prezentácie jeho výsledkov takmer nerealizovateľná. Na záver chceme poďakovať za 

koordináciu projektov RNDr. Miriam Feretovej, za cenné rady, pripomienky a konzultácie 

Ing. Denise Harvanovej, PhD. zo Združenej tkanivovej banky LF UPJŠ v Košiciach. 
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