Tlačová správa
BASF otvára Kids’ Lab Hókus - Pókus
Ø Chémia hrou už pre najmenších
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s r.o. dnes slávnostne otvorila prvé detské laboratórium v rámci globálneho
projektu Kids‘ Lab, ktorý je aktívny už vo viac ako 15 krajinách na celom
svete. Laboratórium pod názvom Kids’ Lab Hókus – Pókus je určené pre
všetky deti vo veku od 6 do 12 rokov, ktoré túžia preniknúť do magického
sveta chémie prostredníctvom bezpečných a zábavných chemických
pokusov. Kids’ Lab Hókus – Pókus sa nachádza v priestoroch SOŠ
chemickej v Bratislave.

Projekt Kids‘ Lab Hókus – Pókus je zameraný na podporu vzdelávania v
oblasti prírodných vied s cieľom umožniť deťom vyskúšať si chémiu pomocou
experimentov a hrou načerpať nové vedomosti. Každý rok má túto možnosť
viac ako 18 000 detí na celom svete. „Detské laboratórium Kids‘ Lab HókusPókus patrí medzi korporátne projekty BASF v rámci tzv. CSR aktivít
(Corporate Social Responsibility) a sme veľmi radi, že týmto laboratóriom
otvárame dvere mnohým základným školám, ktoré absentujú možnosť overiť
si teoretické vedomosti na praktických príkladoch zo života,“ povedala Edita
Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.. Cieľom
detského chemického laboratória je ukázať už aj tým najmenším, že chémia
nie je nudná a hrôzostrašná, ale zaujímavá a pritom aj zábavná.

Laboratórium má maximálnu kapacitu 30 miest, pričom pokusy sú vedené
špecializovanými odborníkmi. Jedná sa o dlhodobý projekt, ktorý každý rok
bude ponúkať rôzne témy experimentov podľa príslušných osnov. Pri
príležitosti tohtoročného Medzinárodného roku chémie 2011 sa Kids‘ Lab
Kompetenčné Centrum BASF v Ludwigshafene ujalo témy globálneho
experimentu „Voda – chemický roztok“ a vyvinulo program dvojhodinového
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modulového

experimentu

s témou

voda.

Počas

samostatného

experimentovania deti uvidia, ako chémia umožňuje zodpovedné narábanie s
vodou - vzácnym zdrojom. Tohtoročný dvojhodinový program “Voda miluje
chémiu” im umožňuje tri laboratórne experimenty – čistenie vody,
zadržiavanie vody a výskum vody. Vďaka týmto pokusom sa deti naučia, že
javy z ich každodenného života sú založené na chémii, ktorá je nielen
vzrušujúca, ale aj užitočná.
„Iniciatívu spoločnosti BASF v podobe projektu Kids‘ Lab vítame a veľmi sa jej
tešíme, nakoľko veríme, že súbežne s našimi mnohými dlhoročnými aktivitami
a projektami pre

žiakov

ZŠ aj toto

detské

laboratórium napomôže

k zastaveniu úpadku záujmu mládeže o technické odbory, keďže práve títo
absolventi sú kľúčoví pre udržanie konkurencieschopnosti slovenskej, ale aj
európskej ekonomiky. Som presvedčená, že

nielen

toto 1. detské

laboratórium v SR, ale aj dlhodobá a prospešná spolupráca s významnou
spoločnosťou BASF Slovensko, s.r.o, v priestoroch SOŠ chemickej bude
veľkým a pozitívnym krokom k zviditeľneniu kvalitného štúdia v Strednej
odbornej škole chemickej.“ dodala Ing. Silvia Loffayová, riaditeľka SOŠ
chemickej

BASF založila svoje prvé detské laboratórium Kids’ Lab v nemeckom meste
Ludwigshafen v roku 1997 a predstavuje jeden z korporátnych projektov
v rámci Udržateľného rozvoja. BASF verí, že deti prejavia záujem o chémiu
prostredníctvom BASF Kids´ Lab a už teraz sa stanú malými vedcami, pričom
ich láska k vede pretrvá aj do budúcnosti.

Presný harmonogram laboratória Kids’ Lab Hókus – Pókus je k dispozícii na
stránke www.basf.sk. Učitelia môžu prihlasovať svoje triedy na mailovej
adrese hokus-pokus@basf.com.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti
chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio
zahŕňajúce

chemikálie,

plasty,

stavebné

materiály,

poľnohospodárske

produkty aj jemnú chémiu. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky
všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou
pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú
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dosahovať stále väčšie úspechy. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s
potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy,
potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu
roka 2010 zamestnávala 109 000 ľudí a v roku 2010 vykázala tržby vo výške
63,9 miliárd Eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových
trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o
spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na
Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí.
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 na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie.
Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví
slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2010 mala spoločnosť BASF na
Slovensku 179 zamestnancov a v roku 2010 dosiahla obrat vo výške 205,5
miliónov Eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú
dostupné na stránke www.basf.sk.

