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Prichádza leto a s ním sa končí ďalší školský, ako aj seminárový rok. Počas neho sme zorganizovali

pre našich riešiteľov niekoľko akcií, na ktorých toho veľa zažili a ešte viac sa naučili.

Sústredenia Tradične prebehli zimné sústrede-

nia KMS a FKS a jarné sústredenia KSP a UFO. Aktu-

álne skončilo letné sústredenie KMS a práve teraz pre-

bieho letné FKS. Týchto sústredení sa zúčastnilo vyše

200 nadaných žiakov stredných a základných škôl. Úlohu

lektorov zohralo 46 vysokoškolských študentov z FMFI

UK s bohatými skúsenosťami z medzinárodných súťaží.

Okrem počúvania prednášok na účastníkov čakalo veľa

aktivít, ktoré v nich rozvíjali prácu v tíme, kreatívne mys-

lenie a často aj fyzickú zručnosť.

Matematický Náboj Veľa pozornosti si vy-
žiadala najväčšia akcia, akú Trojsten organizuje – mate-

matický Náboj. Okrem klasickej hojnej účasti v Česku,

Slovensku a Nemecku sa tento rok pridali do súťaže aj

Maďari, Rakúšania a Poliaci. Slovenskí študenti si takto

mohli porovnávať sily na medzinárodnej úrovni v reálnom

čase, pretože súťaž s tými istými úlohami prebiehala vo

všetkých ôsmich organizačných mestách súčasne. Súťaže

sa tento rok zúčastnilo neuveriteľných 1180 žiakov v ka-

tegórii Junior a 1095 žiakov v kategórii Senior. S hrdosťou sledujeme, ako sa z lokálneho Náboja stáva

prestížna európska súťaž.

Príprava na medzinárodné súťaže
V spolupráci s českým matematickým seminárom pre-

behlo sústredenie iKS, kde sa československá matema-

tická špička pripravovala na medzinárodné súťaže. Ve-

ríme, že im táto príprava pomôže k zisku nejednej me-

daily. Pre fyzikov sa uskutočnilo sústredenie FX. Prijali

naň pozvanie aj zahraniční lektori a porozprávali účastní-

kom nielen o zaujímavej a pokročilej fyzike, ale aj o štúdiu

v zahraničí.



P R A S K
Rozrastáme sa Začiatkom februára sa Trojsten rozrástol

o nový korešpondenčný seminár PRASK. Tento seminár je určený

pre základoškolákov, ktorí sa chcú naučiť programovať a algorit-

micky myslieť. Po prvej sérii má 52 usilovných riešiteľov z celého

Slovenska.

Čo ďalej? Ako každý rok o tomto čase, doťahujeme prípravy letných sústredení a začíname

pripravovať Letný tábor Trojstenu. Zároveň s napätím očakávame výsledky poslednej série Korešpon-

denčného seminára z programovania. Vďaka iniciatíve ESETu budú mať najlepší riešitelia kategórie

T príležitosť už toto leto okúsiť život ozajstných programátorov v americkom Silicon Valley.

Toto všetko by nebolo možné bez podpory našich partnerov a individuálnych darcov. Ďakujeme.
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