
 
 

  

Kto toto spáchal? 

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu vedy je už tradične VÝTVARNÁ SÚŤAŽ určená deťom navštevujúcim 
základné školy, materské školy a základné umelecké školy. Jedným z cieľov Európskej noci výskumníkov 
je, aby ľudia pochopili význam a rolu vedcov v spoločnosti, a za čo všetko vlastne vedcom môžeme 
vďačiť.  

Téma súťaže: 

Výtvarná súťaž je príležitosťou pre všetky zvedavé deti so vzťahom k výtvarnému prejavu aby nakreslili, či 
namaľovali jedného živého slovenského vedca. Cieľom súťaže je vytvoriť pestrú mozaiku portrétov 
Slovenských vedcov, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju našej spoločnosti. Originálny obraz 
života očami detí, by sme chceli prezentovať na webovej stránke festivalu www.nocvyskumnikov.sk a na 
facebookovej fanpage https://www.facebook.com/nocvyskumnikov. 

Učitelia opíšte deťom slovenského výskumníka a jeho výskum. Deti majú následne za úlohu vytvoriť 
identikit vedca: nakresliť obrázok výskumníka tak, ako si ho predstavujú. K obrázku môžu dokresliť aj 
ilustráciu oblasti výskumu, ktorej sa daný vedec venuje. Text, ktorým výskumníka a jeho výskum opíšete 
nám prosím pošlite spolu s kresbami. 

Vyhlasovateľ: 

• Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, Slovenská akadémia vied - 
SAV, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky - CVTI 
SR 

Súťažné kategórie:  

• žiaci I. stupňa ZŠ 

• žiaci II. stupňa ZŠ 

• žiaci základných umeleckých škôl (ZUŠ) 

• materské školy 

Do súťaže je možné prihlásiť sa len ako jednotlivec – autor práce. 

 

https://www.facebook.com/nocvyskumnikov
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Pravidlá súťaže: 

a) Každá súťažná práca musí obsahovať text, ktorým učiteľ/ka opísal/a nakresleného vedca a výskumnú 
oblasť, v ktorej je aktívny. 

b) Jeden autor môže do súťaže poslať najviac jednu prácu 

c) Ku každej práci musí byť priložená riadne vyplnená prihláška. Prihlášku nájdete na webovej stránke 
Festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2017 (www.nocvyskumnikov.sk ) 

d) Počet žiackych prác, ktoré sú vedené jedným pedagógom, nie je limitovaný 

e) Maximálna veľkosť alebo rozsah súťažných prác nie sú stanovené 

f) Pri každej žiackej súťažnej práci musí byť uvedený aj pedagóg (učiteľ / vychovávateľ / neformálny 
vedúci...), ktorý autorovi popísal vedca a jeho výskumu. 

g) Zaslaním prác autori súhlasia s ich zverejnením na internete, na výstavách a v propagačných a 
informačných materiáloch a zároveň dávajú súhlas s ďalším nekomerčným použitím prác. 

h) Zaslaním prác autori udeľujú organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov, s možnosťou ich 
kontaktovania a s možnosťou poskytnutia kontaktných údajov záujemcom o súťažné práce. 

i) Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade že by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže. 

j) Súťažné práce je potrebné zasielať poštou a elektronicky. 

k) Každá súťažná práca musí byť označená názvom práce, menom autora (prípadne názvom školy alebo 
škôlky). 

l) Organizátori súťažné práce nevracajú. 

Hodnotenie: 

a) Víťazov súťaže (prvé tri miesta v každej kategórii) vyberie porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľa 
súťaže. 

b) Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas festivalu vedy dňa 29. septembra 2017 na hlavnom 
pódiu v Starej Tržnici v Bratislave, prípadne v inom meste, v ktorom sa Noc výskumníkov bude konať. V 
prípade, že sa víťazi odovzdávania cien nebudú môcť zúčastniť osobne, budú im následne zaslané 
poštou. 

Termín:  

Súťaž prebieha od 4. septembra 2017 do 25. septembra 2017 (uzávierka súťaže). Akceptované budú 
len práce s poštovou pečiatkou najneskôr s týmto dátumom. Práce zaslané po tomto termíne nebudú 
zaradené do hodnotenia. 

Súťažné práce môžete posielať v nasledovných formátoch: 
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• Originál výtvarnej práce vo formátoch A4, A3, A2 spolu s prihláškou sa zasiela poštou 

• Scan alebo fotografiu práce spolu s prihláškou sa zasiela elektronicky 

Ako sa zapojiť do súťaže:  

Súťažné práce spolu s riadne vyplnenou prihláškou zasielajte poštou na adresu: Slovenská organizácia 
pre výskumné a vývojové aktivity / SOVVA, o. z. Štefánikova 19, 811 05 Bratislava  

Obálku označte heslom: „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ“. Scan alebo fotografiu práce spolu s prihláškou zašlite na: 
sutaz@sovva.sk. Predmet mailu označte heslom: „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ“. Aktuálne informácie o súťaži, 
ako aj ostatných aktivitách festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2017 získate prostredníctvom: 
Web: www.nocvyskumnikov.sk, 
Facebook: https://www.facebook.com/nocvyskumnikov,  
Tel: 0918 378 550 
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