
 

  

Multimediálna súťaž – PPRREEČČOO  JJEE  TTOO  TTAAKK?? 

 

PRIHLÁŠKA                           ÚDAJE O DIELE 

Názov práce:  
 

Formát práce: 
(výtvarná práca, 
fotografia, video,...) 

 

Stručný popis diela: 
Uveďte slovný popis diela – 
Čo vyjadruje? Prečo ste sa 
rozhodli práve pre daný 
jav? V prípade literárneho 
diela nie je potrebné 
kolónku vypĺňať. 
 

 

ÚDAJE O AUTOROVI/AUTORSKOM KOLEKTÍVE 

Počet autorov práce:  

Autor 1 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Posledný ukončený ročník 
školskej dochádzky: 

 

E-mail:  

Telefónne číslo:  

Adresa trvalého bydliska:  

Autor 2 

Vypĺňajte len v prípade, že je v tíme viac ako jeden autor. 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Posledný ukončený ročník 
školskej dochádzky: 

 

Autor 2 

Vypĺňajte len v prípade, že sú v tíme viac ako dvaja autori. 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Posledný ukončený ročník 
školskej dochádzky: 

 

 



 

  

Autor 4 

Vypĺňajte len v prípade, že sú v tíme viac ako traja autori. 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Posledný ukončený ročník 
školskej dochádzky: 

 

Autor 5 

Vypĺňajte len v prípade, že v tíme sú piati autori. 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Posledný ukončený ročník 
školskej dochádzky: 

 

Kontakt na komunitného pracovníka / učiteľa / iného pracovníka / rodiča 

Vypĺňajte len v prípade, ak pomáhal s prípravou súťažnej práce. 

Meno a priezvisko:  

Pozícia (komunitný 
pracovník / učiteľ,... : 

 

E-mail:  

 

Vyplňte všetky polia v prihláške podľa uvedených inštrukcií.  Dôležité je poskytnúť ASPOŇ JEDEN 

KONTAKTNÝ ÚDAJ (e-mail, telefón, adresa), aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade, že sa stanete 

autorom jednej z víťazných prác.   

V prípade, že v prihláške NEBUDE UVEDENÝ ŽIADEN KONTAKTNÝ ÚDAJ, PRÁCA BUDE AUTOMATICKY 

VYLÚČENÁ ZO SÚŤAŽE, vzhľadom na to, že nebude možné víťazovi odovzdať cenu. 

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 „Prečo je to tak“ 

Elektronicky na mailovú adresu: sutaz@sovva.sk 

V predmete e-mailu uveďte heslo „Preco je to tak“ 

 

UZÁVIERKA SÚŤAŽE JE !31. OKTÓBRA 2015! 

Práce odoslané po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže. 

 

mailto:sutaz@sovva.sk

