Baví ma matematika a logika
20 rokov matematických korešpondenčných seminárov pre základné školy
V tomto školskom roku prebieha 20. ročník korešpondenčného seminára z matematiky pod názvom Pikomat. Ide o formu súťaže talentovaných žiakov, jeho cieľ je
však oveľa hlbší ako len súťaž žiakov.
„Baví ma matematika a logika“ je jeden z mnohých argumentov riešiteľov týchto
seminárov. Cieľom korešpondenčných seminárov je totiž nielen súťaž samotná, ale
najmä kultivovanie myslenia žiakov. Keďže sú tieto semináre určené predovšetkým
nadaným deťom, práve pri ich riešení si nájdu také pozitívne využitie voľného času,
ktoré im bežná škola nie vždy dokáže poskytnúť.
Seminár vznikol v roku 1983, pričom jeho prvoradým cieľom bolo podchytenie
talentovaných detí a ich prilákanie na matematické gymnáziá, ktoré v tom čase vznikli. Bol určený pre Bratislavu a vtedajší Západoslovenský kraj. Seminár sa začal
organizovať pre žiakov 7. - 8. ročníka základných škôl. Počas školského roka sa
konalo niekoľko kôl. V každom kole dostali žiaci poštou domov sadu náročných, no
najmä zaujímavých úloh z matematiky. Na ich vyriešenie mali niekoľko týždňov.
Riešenia žiaci posielali organizátorom, ktorí ich hromadne opravovali, zostavovali
výsledkové listiny a spolu so vzorovými riešeniami a zadaniami ďalšej série úloh im
ich posielali poštou späť.
Seminár vznikol pod vedením RNDr. Vladimíra Burjana, ktorý bol v tom čase
študentom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. Vznikol podľa vzoru korešpondenčného seminára z matematiky pre stredné školy (KMS), ktorý už v tom čase viac rokov úspešne fungoval. Počas 20-ročnej histórie seminára sa pri jeho organizovaní vystriedalo niekoľko generácií organizátorov. Prevažnú väčšinu z nich tvorili študenti
vysokých škôl s matematickým zameraním.
Názov Pikomat vznikol ako skratka názvu „PIoniersky KOrešpondenčný MATematický seminár“. Označenie „pioniersky“ bolo v tej dobe viac-menej povinné, seminár však v skutočnosti s pionierskou organizáciu nemal nič spoločné. V záujme zachovania tradície sa názov dodnes nezmenil. Pikomat vznikol ako prvý korešpondenčný seminár z matematiky pre základné školy v celom bývalom Československu. Následne, v druhej polovici 80-tych rokov, začali práve podľa vzoru Pikomatu vznikať
aj ďalšie semináre po celom Československu. Organizovali sa takmer v každom kraji.
Pikomat sa stal všeobecným pomenovaním takýchto seminárov. Okrem pikomatov sa
začali postupne organizovať dokonca aj korešpondenčné semináre z iných predmetov.
Po revolúcii v 1989 sa však zhoršila ekonomická situácia seminárov natoľko, že
mnohé z nich museli pre nedostatok finančných prostriedkov zaniknúť. Napriek tomu
ešte aj v súčasnosti funguje niekoľko „pikomatov“ v Čechách, na Slovensku funguje
seminár pre stredné Slovensko pod názvom SEZAM, na východnom Slovensku zasa
Matik a Malynár. V Bratislave sa organizuje seminár Riešky. Tieto semináre sú prevažne regionálne. Okrem nich našťastie prežil aj pôvodný PIKOMAT. Ďalším celoslovenským seminárom je aj MATMIX organizovaný Metodicko-pedagogickým
centrom v Bratislave. Nemožno tiež nespomenúť najväčší korešpondenčný matematický seminár na Slovensku – MAKS. Zhodou okolností na čele jeho organizátorov

stojí práve zakladateľ Pikomatu – Vladimír Burjan. Tento seminár však nie je určený
iba nadaným žiakom, do jeho riešenia sa zapájajú desaťtisíce detí z celého Slovenska.
Pikomat oslavuje 20. ročník. V súčasnosti je organizovaný na celoslovenskej
úrovni pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.
Každoročne sa do jeho riešenia zapája približne 500 detí z celého Slovenska. Úlohy
v seminári sú koncipované tak, aby nútili žiakov zamýšľať sa nad náročnými problémami z matematiky a logiky, aby im pomáhali prichádzať na vlastné objavy. Práve
riešenie týchto modelových úloh im potom mnohokrát v budúcnosti pomáha chápať
súvislosti a orientovať sa v každodennom živote.
Po skončení polroka sa organizuje týždenné sústredenie najúspešnejších riešiteľov. Počas sústredenia sa prehlbujú vedomosti a skúsenosti detí, pričom sa dbá aj
o rozvoj ich osobnosti. Program je zostavovaný tak, aby vyhovoval rôznorodým záujmom žiakov, ktoré sa formujú práve na začiatku dospievania. Semináre teda pomáhajú riešiteľom nájsť si ich miesto v živote.
Na spoločných akciách pre nadaných žiakov sa veľa z nich prvýkrát stretáva
s rovesníkmi s podobnými záujmami. V bežnej komunite triedy či bydliska zostávajú
tieto deti totiž často nepochopené. A až na sústredeniach si dokážu nájsť ozajstných
kamarátov, s ktorými si rozumejú, majú podobné záujmy, často sa vytvárajú aj celoživotné priateľstvá.
Nie náhodou sú mnohí dnešní riešitelia seminárov deťmi bývalých organizátorov
a dokonca už aj bývalých riešiteľov. Títo rodičia si uvedomujú dôležitosť seminárov,
a preto považujú za samozrejmé, že ukážu zadania seminárov aj vlastným deťom.
V radoch učiteľov je tiež veľa bývalých organizátorov a riešiteľov, ktorí semináre
ochotne ponúkajú svojim žiakom. Poznajú ich rozžiarené tváre, keď prichádzajú domov zo sústredení, či jednoducho vtedy, keď sami objavia nový spôsob riešenia problému zo seminára.
Pikomat v súčasnosti organizuje nezisková organizácia P-MAT. Organizuje aj
obdobný seminár z fyziky pod názvom Pikofyz a mnohé ďalšie aktivity. Bližšie
informácie o Pikomate môžete nájsť na www.p-mat.sk
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