
 

 
BASF Slovensko spol s r.o. 
Silvia Tajbliková 
Tel.: +421 2 58 266 778 
silvia.tajblikova@basf.com 

BASF Slovensko spol. s r.o. 
Einsteinova 23  
851 01 Bratislava 
www.basf.sk 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Tlačová správa 25. november 2022 

 
Chémia nie je nuda – presvedčí vás o tom novo spustená webová 
aplikácia  
 

 Webová aplikácia „Chémia bez laboratória“ predstavuje interaktívny 
kurz s prvkami gamifikácie, ktorý je určený pre študentov základných a 
stredných škôl 

 Skladá sa zo štyroch úrovní, ktorých súčasťou sú bezpečné a zábavné 
experimenty, ako aj kvízy na otestovanie vedomostí 

 Program Chémia bez laboratória je dostupný zadarmo a aj v slovenskom 
jazyku 

 

Bratislava, Slovensko, 25.11. 2022 – Popredná svetová chemická spoločnosť BASF 

spúšťa bezplatnú online webovú aplikáciu Chémia bez laboratória, prostredníctvom 

ktorej sa študenti základných a stredných škôl zo Slovenska budú môcť učiť chémiu 

interaktívne, prostredníctvom bezpečných a zábavných pokusov v domácich 

podmienkach. Vďaka herným prvkom bude vzdelávanie v oblasti chémie zážitkom.  

 

Navrhované experimenty sú bezpečné, ľahko pochopiteľné, jednoducho 

realizovateľné a prezentované v modernom dizajne vhodnom pre mládež. Rýchle 

prechody medzi modulmi stimulujú pamäť študentov a intenzívne vštepujú dané 

učivo. Každá zo štyroch úrovní je ukončená vedomostným kvízom. Po úspešnom 

absolvovaní celého kurzu študenti získajú certifikát BASF Chémia bez laboratória. 

Vzdelávacia platforma je optimalizovaná pre stolné aj mobilné zariadenia a je 

prístupná prostredníctvom webovej stránky labfreechemistry.com. 

https://labfreechemistry.com/sk
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„Veríme, že táto hravá platforma podporí vzdelávanie vo vedeckých disciplínach 

medzi mladými ľuďmi. A čo je ešte dôležitejšie, nakoľko presadzujeme myšlienku, 

že vzdelanie a vedomosti by mali byť dostupné pre každého, je Chémia bez 

laboratória úplne zadarmo,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF 

Slovensko." 

 

Tento projekt je súčasťou vedeckého programu Chemgeneration spoločnosti BASF, 

ktorý vzdeláva študentov základných a stredných škôl prostredníctvom 

interaktívnych prezentácií s pokusmi súvisiacimi s konceptmi udržateľnosti a 

obehového hospodárstva.  

 

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je program dostupný v Rakúsku, 

Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Grécku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, 

Slovensku a Slovinsku a obsah je prezentovaný v 11 lokálnych jazykoch ako aj po 

anglicky. 

 

Spoločnosť BASF prináša interaktívny spôsob vzdelávania v oblasti prírodných vied 

už od roku 2011 aj v spolupráci s poprednými vzdelávacími inštitúciami, inštitútmi a 

univerzitami, pričom počas pandémie Covid-19 bol program prenesený do 

digitálneho formátu. 

 

„Verím, že aplikácia Chémia bez laboratórií priláka mnohých študentov a to práve 

vďaka svojej koncepcii, obsahu, dizajnu a bude prínosom aj pre učiteľov vzhľadom 

na svoju komplexnosť. V tomto programe rekapitulujeme všetko, čo sme za 10 

rokov existencie Chemgeneration vytvorili," doplnila Edita Hippová. 

 
O spoločnosti BASF  

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, 

sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 111 000 zamestnancov koncernu 

BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. 

Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial 

Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2021 dosiahla 

BASF obrat 78,6 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo 

Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o 
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spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com. 

 

BASF v Slovenskej republike 

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení 

a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci 

BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci 

bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný 

partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2021 mala 

spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 265 miliónov eur. 

Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.  

http://www.basf.com/

