
 
 

Súťaž v najväčšej krajine sveta – Vernadskeho national contest 2018 (Moskva) 

 

Do Moskvy sme prileteli z Viedne 9.4.2018. Na letisku nás čakal veľmi milý 

sprievodca Alexander Sergejevič. Taxíkom sme sa presunuli do neďalekej strednej školy, kde 

sme sa na internáte ubytovali. Nasledovala večera, kde sme sa zoznámili s českou delegáciou 

a tvorili partiu po celý zvyšok súťaže. Po večeri nám študentská kapela zaspievala tradičné 

ruské i americké piesne dokonca sme odspievali aj pár česko-slovenských. Síce tamojší 

študenti nevedeli veľmi dobre anglicky, na druhej strane boli nesmierne zhovorčiví a 

priateľskí.  

V utorok sme sa presunuli do budovy Ruskej akadémie vied, kde nás privítali 

otváracím ceremoniálom. Predstavili sa nám kapacity ich vedy za zvukov národných piesní a 

tancov. Nasledovali obhajoby našich prác porote a návštevníkom. Bohužiaľ, projekty 

ostatných boli výhradne v ruskom jazyku a tak sme sa s nimi ťažšie zoznamovali. Po 

celodenných obhajobách sme sa navečerali a následne pri koláči a vynikajúcom čierno čaji 

diskutovali so žiakmi internátnej školy o našich krajinách. Večierok sa skončil o 22:00 

vzhľadom ku striktným pravidlám, ktoré na škole vládnu (večierka a vypínanie internetu).  

V stredu ráno sme boli pozvaní na prehliadku chemicko-technologického pracoviska 

Moskovskej (Lomonosovej) štátnej univerzity. Po prehliadke spojenej s chemickými 

pokusmi, ktoré nám predviedli študenti nasledovala návšteva Červeného námestia a Kremľa, 

kde sme si prezreli pravoslávne katedrály s množstvom ikon a hrobky ruských cárov.  

Štvrtok pre nás organizátori pripravili bohatý program spojený s návštevou 

Tretiakovej galérie, kde sme si prezreli najvýznamnejšie diela ruských maliarov, naobedovali 

sa v reštaurácii pod Kremľom a nakúpili desiatky matriošiek. Presunuli sme sa na 

Vernadskeho školu, kde sme sa zúčastnili kultúrneho večera. Našu krajinu sme prezentovali v 

tradičných slovenských krojoch za spevu ľudových piesní.  

V piatok ráno sme sa presunuli do Mládežníckeho centra v Moskve. Zo zatváracieho 

ceremoniálu sme odišli so špeciálnymi cenami (Ján Maťufka, Peter Škripko - za najlepší 

projekt v kategórii Pharmacology, Biotechnology and Food Chemistry). Po ceremoniáli 

nasledovala rozlúčka s českou delegáciou, ktorá letela domov o deň skôr. Poobede sme sa 

presunuli do planetária, kde sme sa zúčastnili interaktívneho premietania. Večer sa niesol v 

duchu osláv a rozlúčok.  

Spolu s dobrovoľníkmi, ktorí nás počas týždňa sprevádzali, sme si rozdali suveníry 

oboch našich krajín a skoro ráno nasledujúceho dňa odleteli domov. 
 


