
Zavčas ráno 18. júla 2014 sa započala naša cesta do Vietnamu. Cesta bola dlhá a 

úmorná. Boli sme vybraný  reprezentovať Slovenskú republiku, a  samozrejme každý 

svoje mesto a školu na 46. Medzinárodnej 

Chemickej Olympiáde, ktorá sa konala v 

Hanoji, hlavnom meste Vietnamu. 

Organizovala ju Hanojská vedecká univerzita. 

Program olympiády sa začal otváracím 

ceremoniálom, kde nám Vietnamci predstavili 

svoju kultúru, zvyky a tradície. Počas celého 

pobytu sme mali tú česť spoznávať  krásu 

mesta Hanoj.  Videli sme múzeum literatúr, 

Korytnačiu vežu, Jednopilierovú pagodu, 

Than Long Citadelu a mnoho ďalších 

okúzľujúcich pamiatok. Hrali sme tradičné 

vietnamské hry,  mohli sme si obliecť  

vietnamský kroj a plavili sme sa na rieke, 

ktorá pretekala nádhernými jaskyňami. 

Vietnam je čarovná krajina, ktorá si svojou pestrosťou získala aj mňa. Týchto 10 dní, 

ktoré som si prežila na ďalekom východe, sa slovami nedajú popísať.  

Je čas oboznámiť vás so samotnou súťažou. V Hanoji sa zišli zástupcovia 77 krajín s 

celého sveta, pričom 75 krajín súťažne a 2 krajiny ako pozorovatelia. Dokopy sa 

súťaže zúčastnilo 291 súťažiacich z čoho malo Slovensko  4 zástupnou vrátane mňa. 

Ako už býva zvykom súťaž mala dve časti, a to teoretickú a praktickú, pričom každá z 

nich trvala 5 hodín. Začínalo sa praxou, ktorá bola spísaná na 28 strán. Obsahovala 

3 úlohy. Prvou bolo kinetické meranie jódových hodín, potom redukcia artemizinu a 

nakoniec stanovenie jednotlivých zložiek hydrátu šťaveľanu zinočnato-železitého. 

Teóriu tvorilo až 9 úloh, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti chémie, ako napríklad 

kvantová chémia, organická chémie a analytická chémia. Nakoľko teoretická časť 

mala 49 strán, bola veľmi časovo náročná.  

Vyvrcholením celej olympiády bol dlho očakávaný záverečný ceremoniál spojený s 

odovzdávaním ocenení, ktorý sa konal v National Convention Center. Napätie medzi 

súťažiacimi aj mentormi v slovenskom týme vystriedala radosť po zistení, že si 

domov odnášame 4 medaile: Štefan Stanko - zlato, Miroslava Palacková (Ja) - 



striebro, Roman Staňo - bronz a Jakub Obuch - bronz. Absolútnym víťazom sa stal 

Singapurčan Sun Jiarui s celkovým bodovým ziskom 87,07.  

Na návštevu Vietnamu nikdy nezabudnem. Nie preto, že mi doma visí medaila, ale 

vďaka novým skúsenostiam,  kamarátstvam na celý život, neuveriteľným zážitkom, 

ktoré sa mi vryli do pamäte a samozrejme motiváciu do budúcnosti a nový pohľad na 

svet. Všetko toto bolo pre mňa odmenou za hodiny tvrdej, poctivej a systematickej 

práce. Za svoj úspech v prvom rade vďačím pánovi Profesorovi Miroslavovi 

Kozákovi, jeho bývaním a aj terajším riešiteľom chemickej olympiády  a samozrejme 

mojim rodičom. Týmto ľudom patrí moje veľké Ďakujem, lebo je to aj ich zásluha.  

 

M iroslava Palacková (III.A) 

 

 

 


