
               
 

 

SOVVA, o. z. v spolupráci s partnermi projektu  

FESTIVAL VEDY – EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2015 

vyhlasuje výtvarnú súťaž – OOBBRRÁÁZZKKYY  ZZ  BBUUDDÚÚCCNNOOSSTTII 

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu vedy je VÝTVARNÁ SÚŤAŽ určená deťom navštevujúcim základné 

školy a základné umelecké školy. Výsledky vedeckej a výskumnej práce ovplyvňujú náš každodenný 

život a prispievajú k jeho neustále rastúcemu komfortu. Veda nám však zároveň pripravuje budúcnosť, 

ktorej podobu, vzhľadom na prudko napredujúci vývoj a pokrok, si mnohí z nás vedia len ťažko 

predstaviť.   

Európska noc výskumníkov 2015 sa bude niesť v duchu motta: VVEEDDAA  JJEE  BBUUDDÚÚCCNNOOSSŤŤ  SSLLOOVVEENNSSKKAA.. 

INŠPIRUJTE SA AKTUÁLNYMI VEDECKÝMI OBJAVMI A VYNÁLEZMI, NAČRITE DO SVOJEJ FANTÁZIE  

A PREDSTAVTE NÁM SLOVENSKO O STO ROKOV! AKO BUDE VYZERAŤ? 

Propozície súťaže: 

Cieľ súťaže:  
Výtvarná súťaž Obrázky z budúcnosti je príležitosťou pre všetky zvedavé deti so vzťahom 

k výtvarnému prejavu, aby nakreslili, či namaľovali, ako bude vyzerať naša krajina v „neďalekej 

budúcnosti“, o 100 rokov. Ako sa  zmení náš každodenný život a krajina samotná? Cieľom súťaže je 

vytvoriť pestrú mozaiku detských predstáv o živote v budúcnosti. Originálny obraz sveta o 100 rokov 

očami detí, by sme chceli prezentovať na webovej stránke festivalu www.nocvyskumnikov.sk  a na 

facebookovej funpage https://www.facebook.com/nocvyskumnikov. 

Téma súťaže:  

Pokúste sa zobraziť bežný život na Slovensku o 100 rokov. Ako budú vyzerať slovenské mestá, naše 

bydliská a domy? Aké dopravné prostriedky budú ľudia používať na ceste do práce a aké povolania 

budú vykonávať? Ako bude vyzerať stravovanie, zdravotníctvo, akými prostriedkami budú ľudia 

komunikovať a ako budú tráviť svoj voľný čas?   

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 práce môžete posielať v nasledovných formátoch: 

 výtvarné práce vo formátoch A4, A3, A2 
 

Kto sa môže súťaže zúčastniť:  

 žiaci I. stupňa ZŠ 

 žiaci II. stupňa ZŠ 

 žiaci základných umeleckých škôl (ZUŠ) 

 do súťaže je možné sa prihlásiť len ako jednotlivec – autor práce 
 

http://www.nocvyskumnikov.sk/
https://www.facebook.com/nocvyskumnikov


               
 
Pravidlá súťaže:  

 Súťaž prebieha od 10. júla 2015 do 18. septembra 2015 (uzávierka súťaže). Akceptované 

budú len práce s poštovou pečiatkou najneskôr s týmto dátumom. Práce zaslané po tomto 

termíne nebudú zaradené do hodnotenia.  

 Súťaže sa môže zúčastniť ako jednotlivec každý občan Slovenskej republiky, ktorý je žiakom I. 

alebo II. stupňa ZŠ alebo ZUŠ. 

 Jeden autor môže do súťaže poslať najviac 2 súťažné práce.  

 Vyhlasovateľ akceptuje ľubovoľnú techniku prác vo formátoch A4, A3, A2. 

 Vyhlasovateľ zaslané práce autorom nevracia a vyhradzuje si právo na ich ďalšie nekomerčné 

použitie.  

 Ku každej práci musí byť priložená riadne vyplnená prihláška. Prihlášku nájdete na webovej 

stránke Festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2015 (www.nocvyskumnikov.sk)   

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

vyhlasovateľa súťaže, resp. projektových partnerov Festivalu vedy – Európska noc 

výskumníkov 2015.  

 Vyhlasovateľ má právo zmeniť propozície súťaže v prípade, že by sa nemohli dosiahnuť ciele 

súťaže.  

 Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení atraktívnymi cenami priamo počas festivalu, dňa 25. 

septembra 2015 na hlavnom pódiu v Starej Tržnici v Bratislave. V prípade, že sa odovzdávania 

cien nebudú môcť zúčastniť osobne, budú im následne zaslané poštou. 

 

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 „Obrázky z budúcnosti.“ 

Aktuálne informácie o súťaži, ako aj ostatných aktivitách festivalu vedy –  Európska noc výskumníkov 
2015 získate prostredníctvom: 

 Web: www.nocvyskumnikov.sk, https://www.facebook.com/nocvyskumnikov  

 E-mail: sutaz@sovva.sk, info@sovva.sk 

 Tel: 0918 378 550 
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