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Kto sme
Trojsten je nezisková organizácia, ktorá 
na Slovensku organizuje aktivity 
v matematike, fyzike a informatike pre 
študentov základných a stredných škôl. 
Občianske združenie bolo založené v roku 
1994, avšak história samotných 
korešpondenčných seminárov siaha 
až do 80. rokov.

V súčasnosti máme každoročne stovky 
riešiteľov, ktorí po ukončení strednej školy 
pokračujú štúdiom a prácou v exaktnom 
smere, ktorému sa venovali práve v našich 
seminároch. Mnohí z nich študujú na 
najlepších svetových univerzitách a 
dosahujú úspechy vo vede, alebo pracujú 
v prestížnych organizáciách po celom 
svete.

Prečo to robíme
„Je to o schopnosti manažovať 
ľudí, zlepšovaní prezentačných 
schopností a radosti z učenia.“

Vladimír Boža
organizátor KSP, stážista v Googli

Korešpondenčné semináre majú 
v Strednej Európe vyše storočnú tradíciu. 
V roku 1894 vznikol v Maďarsku 
matematický časopis pre stredoškolákov 
KöMaL, ktorý zároveň obsahoval 
pravidelné série príkladov pre študentov. 
Jeho riešitelia sa neskôr stávali 
špičkovými vedcami. 

Ako príklad môže poslúžiť legendárny 
matematik Pál Erdös alebo John Harsányi, 
laureát Nobelovej ceny za ekonómiu 
v roku 1994. 

Toto je tradícia, na ktorú sa snažíme 
nadviazať. Veríme, že pre budovanie 
vedomostnej ekonomiky, o čo sa ako 
spoločnosť na Slovensku snažíme, je 
takáto propagácia exaktných vied 
obrovskou konkurenčnou výhodou.

V pozícii organizátorov seminárov 
pomáhame rozvoju talentovaných 
študentov, a tak napĺňame ich potenciál. 
Je radosť pracovať s motivovanými deťmi 
a vidieť, ako sa posúvajú dopredu a ako ich 
to baví. Takmer všetci účastníci svetových 
predmetových olympiád v matematike, 
fyzike a informatike sú našimi riešiteľmi 
(nielen Slováci, ale v niektorých prípadoch 
aj Česi). 

Je to pritom obojstranná činnosť, pretože 
ako organizátori sa tiež učíme novým 
veciam. Pripravujeme sústredenia, a tak 
na seba berieme zodpovednosť. Pri 
prednášaní sami premýšľame nad rôznymi 
vedeckými problémami a nachádzame 
v nich nové výzvy. Veríme, že človek 
skutočne rozumie podstate problému 
alebo teórie iba v prípade, že je schopný ju 
ďalej zrozumiteľne vysvetliť.

Sme komunita ľudí, ktorých spája láska 
k analytickému premýšľaniu a k poznaniu 
ako takému. Sústredenia nie sú len 
o prednáškach, ale aj o množstve logických 
hier a teambuildingových aktivít. 
Častokrát sa tu tvoria celoživotné 
priateľstvá.

Všetko robíme dobrovoľne a bez nároku 
na honorár. Takmer všetci organizátori 
sú zároveň bývalí riešitelia a prirodzene 
túžia predať svoje vedomosti a zážitky 
mladším. Chcú pre študentov pripraviť 
podmienky, aké mali oni, a aké stredná 
škola so všeobecným zameraním nedokáže 
poskytnúť.
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Čomu sa venujeme
„Organizovanie mi dáva 
možnosť učiť sa riadiť ľudí, 
prijímať rozhodnutia 
a plánovať rozpočet.“

Jakub Konečný
bývalý štatutár, dnes doktorant v Edinburgu

Semináre...
... sú pravidelné série príkladov 
rozposielané na stredné školy po celom 
Slovensku. Zadania sú postavené tak, aby 
rozvíjali analytické a kritické myslenie. 
Nad riešením sa treba zamyslieť, nestačí 
len poznať vzorce zo školy. Riešitelia pošlú 
svoje riešenia, náš tím vysokoškolákov ich 
opraví a pošle späť aj so vzorovými 
riešeniami. 

Po každej sérii sa zostaví poradie 
riešiteľov. Po troch sériách je najlepších 
približne 40 riešiteľov pozvaných na 
zimné, resp. letné sústredenie.

Sústredenia
Sú to týždňové tábory, na ktorých doobeda 
tím organizátorov prednáša o pokročilých 
oblastiach matematiky, fyziky alebo 
informatiky (v závislosti od seminára 
seminára). Ráno pred prednáškami 
a poobede sa hrajú rôzne kreatívne hry, 
ktoré vymýšľajú a pripravujú organizátori. 
Účastníci sú na začiatku zaradení do 
šesťčlenných tímov a vo všetkých hrách 
spolupracujú. Nechýba celonočná 
šifrovačka.

Okrem sústredení, ktoré sú určené pre 
najlepších riešiteľov seminárov, v júli 
alebo auguste pravidelne organizujeme 
Letný tábor Trojstenu, kde spájame 
študentov so záujmom o všetky tri oblasti.

Náboje
Sú to súťaže družstiev piatich študentov 
v matematike alebo fyzike. Počas dvoch 

hodín sa tímy snažia vyriešiť čo najviac 
príkladov. Matematický Náboj sa v 
roku 2014 bude simultánne konať už 
v šiestich mestách na Slovensku, v Česku, 
Fínsku a Nemecku a je významným 
spájajúcim prvkom dobrovoľníckych 
komunít v týchto krajinách. 

Táto pôvodne slovenská súťaž sa na jeseň 
2013 dočkala svojho mladšieho brata, keď 
v 17 mestách v Česku a na Slovensku 
prebehol pilotný ročník súťaže Náboj 
Junior pre základné školy. Na organizácii 
tejto bitky vedomostí sa okrem 
dobrovoľníkov z Trojstenu a českého 
FYKOSu podieľalo aj viac ako 170 
aktívnych stredoškolákov.

Akadémia Trojstenu
Raz do roka pozývame známych 
vysokoškolských pedagógov alebo vedcov, 
aby študentom populárne predstavili 
špičkový výskum, ktorému sa venujú. 
Medzi prednášateľmi nechýbajú osobnosti 
ako Pavol Brunovský, Vladimír Černý, 
Juraj Zeman, Pavol Zlatoš alebo Martin 
Niepel.
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Semináre

Korešpondenčný matematický 
seminár (KMS)
KMS má zo všetkých seminárov najviac 
riešiteľov a ponúka dve kategórie – Alfa 
a Beta. Pre každú kategóriu organizujeme 
samostatné sústredenie.

Pre najlepších riešiteľov organizujeme 
v spolupráci s českým seminárom PraSe 
kategóriu iKS, kde sa stretnú s úlohami, 
ktoré sa svojou vysokou obtiažnosťou 
vyrovnajú Medzinárodnej matematickej 
olympiáde. Na efektívne riešenie ťažkých 
úloh je zameraná online súťaž TRiKS 
(Tréning Rýchlosti iKS), robená takisto 
v spolupráci s PraSe.

Fyzikálny korešpondenčný 
seminár (FKS)
FKS je tu pre všetkých študentov, ktorí 
radi rozmýšľajú nad tým, ako funguje 
okolitý svet. Popri sústredeniach je tu pre 
študentov, ktorí chcú vedieť viac, aj 
prázdninová Letná škola FKS.

Pre základoškolákov pripravujeme 
seminár UFO. Takisto sa organizujú dve 
sústredenia, na jar a na jeseň. 

Pre najmotivovanejších riešiteľov je tu 
kategória FX so špeciálne náročnými 
problémami, ktoré si vyžadujú extra 
prípravu a čas. Zmysel tejto súťaže 
potvrdzuje fakt, že množstvo bývalých 
riešiteľov je pravidelne prijímaných na 
najlepšie svetové univerzity a od skorého 
veku sa uplatňuje vo vede a výskume 
(napr. publikáciou článkov už počas 
magisterského štúdia). 

 

Aké problémy nájdete vo FKS?

Oblaky sa skladajú z vody, ktorá je 
ťažšia ako vzduch. Prečo teda nepadnú 
na zem?

Prednou brzdou brzdíme na bicykli 
oveľa efektívnejšie ako zadnou, pri 
drsnejších gumách dokonca hrozí 
preletenie cez riadidlá. Prečo je to tak?

O koľko by sa spomalilo otáčanie 
Zeme, keby autá vo Veľkej Británii 
začali chodiť po pravej strane?

FX. Kedysi si ľudia mysleli, že Zem je 
nekonečná platňa. Aká by musela byť 
hrúbka tejto platne, aby bolo na 
„plochej Zemi“ rovnaké gravitačné 
zrýchlenie, ako pri guľatej zemi?

Vzorový problém z KMS

V krajine majú mince s hodnotami 10 
a 11 korún krajinských. Problém však 
je, že niektoré sumy sa nimi bez 
vydávania nedajú zaplatiť. Nájdite 
najvyššiu takú sumu.
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Korešpondenčný seminár 
z programovania (KSP)
Cieľom riešenia je napísať program 
(algoritmus), ktorý funguje správne a je 
zároveň čo najefektívnejší (t.j. prebehne 
za čo najkratší čas). Presne takéto úlohy sa 
vyžadujú na trhu práce IT firiem 
produkujúcich vysokú pridanú hodnotu, 
ako aj v akademickom výskume 
(s potenciálom uplatnenia v praxi).

Pre najlepších riešiteľov je určená 
špeciálna kategória T obsahujúca úlohy, 
ktorých obtiažnosť je podobná úlohám 
z medzinárodných olympiád. Tím 
organizátorov KSP naviac spravuje portál 
Programátorská liaheň, ktorého 
cieľom je naučiť študentov používať 
základné algoritmy a dátové štruktúry. 
S rovnakým cieľom organizujeme pre 
základoškolákov – nádejných 
programátorov – týždennú Jesennú 
školu KSP (JeŠko). Pokročilí mladí 
programátori majú možnosť zúčastniť sa 
Letnej školy KSP.

Organizujeme tiež IPSC (Internet 
Problem Solving Contest), medzinárodnú 
online súťaž pre trojčlenné tímy, ktoré 
počas 5 hodín riešia cca 10 problémov. Do 
súťaže sa každý rok zapája viac ako 600 
tímov z celého sveta. 

 

Čo možno nájsť v KSP?

Máme čiernobiely obrázok banána 
a pomaranča. Napíšte program, ktorý 
rozozná, o ktoré ovocie ide.

Majme niekoľko domov pri rovnej 
ceste. Nájdite také rozmiestnenie 
zastávok, aby od každého domu bola 
zastávka vzdialená najviac D metrov a 
zastávok bolo čo najmenej.
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Prečo nás podporiť

Podporujete slovenské 
školstvo
Veríme, že to, čo robíme, má obrovský 
zmysel a pozitívny dopad. Snažíme sa 
prispieť do slovenského školstva v 
miestach, kde to najviac potrebuje , t.j. 
v motivácii študentov. Ukazujeme im, že 
matematika a fyzika môže byť pekná 
a zároveň spoločnosti prospešná. 
Pomáhame im vytváraním kreatívnych 
príkladov, ktoré v školských učebniciach 
nemožno nájsť. Takto prispievame 
k rozvoju kritického prístupu 
k informáciám a lásky k rozmýšľaniu ako 
takému. 

Nemálo organizátorov sa práve vďaka 
skúsenostiam zo seminárov rozhodne 
pokračovať v práci s mládežou kariérou 
učiteľa, či už na základnej alebo strednej 
škole, alebo na univerzite.

Zodpovednosť a leadership
Naše semináre vedú k obojstrannej 
výchove – sú užitočné nielen pre 
riešiteľov, ale aj pre samotných 
organizátorov. Organizácia sústredení 
a jednodňových akcií kultivuje množstvo 
mäkkých zručností, ako napríklad riešenie 
konfliktných situácií, prezentačné 
zručnosti alebo event management.

Proaktivita a talenty
Náš organizátorský tím pozostáva 
z vysokoškolákov, ktorí sa už od strednej 
školy zapájajú do mimoškolských aktivít 
a ktorí reprezentovali svoju krajinu na 
medzinárodnej úrovni. Teraz, popri štúdiu 
na najlepších domácich alebo svetových 
fakultách, sa vo voľnom čase venujú 
talentovanej mládeži v našom občianskom 
združení. 

Štatistika
Riešitelia našich seminárov si veľmi dobre 
počínajú v predmetových olympiádach. Za 
posledných päť rokov, v priemere štyria 
účastníci z piatich na Medzinárodnej 
fyzikálnej olympiáde boli zároveň 
riešiteľmi FKS. V prípade 
Medzinárodnej matematickej a 
Medzinárodnej informatickej 
olympiády je prekryv účastníkov 
stopercentný.

Aktuálne úspechy
V októbri 2013 sa v meste Primošten 
v Chorvátsku konala Stredoeurópska 
olympiáda v informatike. Eduard 
Batmendijn, dlhoročný riešiteľ 
seminárov, sa stal v konkurencii deviatich 
krajín absolútnym víťazom.

Jakub Bahyl, bývalý riešiteľ a súčasný 
organizátor FKS, sa v októbri zúčastnil 
Majstrovstiev sveta v logike. Domov sa 
vrátil so striebrom v juniorskej kategórii.

„Riešenie FKS mi výrazne 
pomohlo zlepšiť moje vedomosti 
z fyziky aj matematiky, a tak mi 
umožnilo dostať sa na 
Cambridge.“

Peter Kosec

bývalý riešiteľ, dnes študent prírodných vied 
na University of Cambridge
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Uplatnenie
Vo vyše dvadsaťročnej histórii naše 
semináre „vychovali“ nemalý počet 
úspešných študentov matematicko-
fyzikálnych fakúlt v Česku, na Slovensku 
a tiež elitných svetových univerzít ako 
MIT, Caltech, Oxford, Cambridge alebo 
ETH Zürich. Naši bývalí riešitelia 
a organizátori pracujú alebo pracovali 
v technologických firmách ako Google, 
Facebook alebo Pixar.

Veda
V roku 2013 trojica našich organizátorov 
začala doktorandské štúdium na top 
univerzitách. 

Tomáš Bzdušek prešiel na ETH v Zürichu, 
kde sa bude venovať  topologickým 
izolantom (oblasť pevných látok) pod 
vedením profesora Sigrista.

Jakub Konečný, bývalý štatutár Trojstenu 
a organizátor matematického seminára, 
začal svoje PhD na univerzite v Edinburgu 
s polročným pobytom na UC Berkeley. 
Svoje zážitky zdieľa na blogu 
skockytyzdennik.blogspot.com.

Filip Sládek, organizátor matematického 
seminára, sa dostal na Oxford, kde
bude skúmať algebraickú geometriu.

Podnikanie
Niekoľko našich bývalých riešiteľov 
a organizátorov si založilo vlastné firmy 
alebo pracuje v startupoch, t.j. firmách 
vytvárajúcich produkty s vysokou 
pridanou hodnotou a potenciálom 
obrovského rastu. 

Black Swan Rational sa venuje práci 
s veľkými dátami, machine learningu 
a aplikácii umelej inteligencie.

Appivia a Vacuumlabs vytvárajú 
komplexné webové aplikácie 
šité na mieru klientovi.

Relbit na trhu ponúka program na 
efektívne  automatické manažovanie 
webových aplikácií na  serveroch.

"Vďaka seminárom som spoznal  
veľa talentovaných ľudí, 
s ktorými sme sa navzájom 
motivovali a mnohí z nich sa 
stali mojimi priateľmi. Semináre  
boli to najlepšie, čo ma stretlo 
počas strednej školy."

Juraj Masár
organizátor KMS a zakladateľ Appivie
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