
 

 

SOVVA, o. z. v spolupráci s portálom SCIENCE.SK 

FESTIVAL VEDY – EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2015 

vyhlasuje literárnu súťaž – SSTTAAŇŇ  SSAA  VVEEDDEECCKKÝÝMM  NNOOVVIINNÁÁRROOMM!!  

Tradičnou súčasťou festivalu vedy Európska noc výskumníkov je LITERÁRNA SÚŤAŽ, ktorá však tento 
rok prichádza s celkom novým konceptom a ponúka jedinečnú príležitosť všetkým študentom, ktorí 
majú žurnalistické ambície a baví ich veda a výskum. 
 

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

SSLLOOVVEENNSSKKAA!!   

 
OBJAVTE SLOVENSKÚ VEDU A VÝSKUM A PREZENTUJTE JEJ VÝSLEDKY ŠIROKEJ VEREJNOSTI 

PROSTREDNÍCTVOM PORTÁLU SCIENCE.SK! 

Propozície súťaže: 

Cieľ súťaže:  
Literárna súťaž Staň sa vedeckým novinárom! je príležitosťou pre všetkých študentov stredných škôl, 

aby ukázali nielen svoj vzťah k vede, ale aj svoj žurnalistický talent a schopnosť popularizovať vedeckú 

prácu a jej výsledky. Najlepšie príspevky zverejníme na stránke science.sk!  

Téma súťaže:   

→ Máte v archíve Vašich textov článok alebo rozhovor s vedcom, výskumníkom, či inšpiratívnym 

profesorom? Ak nie je starší ako 1 rok, neváhajte a pošlite nám ho!   

→ Alebo napíšte nový článok a rozhovor venujúci sa slovenskej vede, výskumu a najmä tomu, ako 

jej výsledky ovplyvnia našu budúcnosť!   

Ktoré slovenské vynálezy a výsledky vedeckej a výskumnej práce zásadne ovplyvnia našu budúcnosť 

a ako? Oslovte slovenských vedcov, ktorí stoja za prelomovými, či netradičnými objavmi a predstavte 

ich našim čitateľom.    

Niekoľko príkladov inšpiratívnych objavov slovenských vedcov: bioplasty (článok, rozhovor), plášť 

magnetickej neviditeľnosti (článok, rozhovor), hydropónia (rozhovor) 

Vyhlasovateľ:  
Hlavní organizátori Európskej noci výskumníkov: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové 
aktivity – SOVVA, Slovenská akadémia vied -SAV, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických 
informácií Slovenskej republiky – CVTI SR 
v spolupráci s portálom SCIENCE.SK 

 
Súťažné práce môžete posielať v nasledovných formátoch:  

 Článok / max. rozsah – 2 normostrany 

 Rozhovor / max. rozsah – 5 normostrán 
 

http://goo.gl/LMhs7f
http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/ziva-priroda-a-chemicke-vedy/biologia-a-chemia/2453-technolog-roka-2012-pavol-alexy-priroda-je-strasne-jednoducha-len-my-ju-nechapeme
http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/neziva-priroda/technika/5510-kym-sa-clovek-stane-magneticky-neviditelnym-treba-zistit-co-to-spravi-s-jeho-telom
http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/neziva-priroda/technika/5783-ani-vedec-roka-si-v-zime-nevystaci-so-supravodivym-plastom
http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/ziva-priroda-a-chemicke-vedy/polnohospodarstvo-a-veterina/5495-paradajky-nam-nechutia-preto-ze-dozrievaju-v-kamionoch


 

Kto sa môže súťaže zúčastniť:   
Študenti stredných škôl vo veku 14 – 19 rokov (za hranicu dovŕšenia 19 roku života považujeme 25. 
september 2015)  
 
 
Čo môžete vyhrať:  

 Mesačná stáž v redakcii www.science.sk (vo vybranom mesiaci) zahŕňajúca účasť na 
redakčných poradách, výber tém, prípravu príspevkov, prácu so sociálnymi sieťami. Odkazy 
na vybrané príspevky budú uverejnené aj webe Denníka N. 

 Participácia na organizácii vedeckej diskusie Science na N-tú, ktorú portál www.science.sk  
pripravuje v spolupráci s Denníkom N v kníhkupectve Martinus v Bratislave 

 Drobné vecné ceny 

 
Pravidlá súťaže:   
Súťaž prebieha od 10. júla 2015 do 19. septembra 2015 (uzávierka súťaže). Akceptované budú len 
práce odoslané emailom najneskôr s týmto dňom odoslania. Práce zaslané po tomto termíne nebudú 
zaradené do hodnotenia. 

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

strednej školy a spĺňa vekové kritériá.  

 Jeden autor môže do súťaže poslať najviac 2 súťažné práce.  

 Vyhlasovateľ akceptuje ľubovoľné literárne spracovanie, pričom maximálny formát je  
stanovený na 2 alebo 5 normostrán (podľa typu príspevku) + príloha (obrázok, fotografia, 
schéma). 

 Vyhlasovateľ zaslané práce autorom nevracia a vyhradzuje si právo na ďalšie nekomerčné  
použitie prác.  

 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 (dve víťazné miesta) vyberie odborná porota zložená zo zástupcov redakcie 

www.science.sk   

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

 Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení dňa 25. septembra 2015 na hlavnom pódiu počas  
podujatia v Starej tržnici v Bratislave.  

 
 
Ako sa zapojiť do súťaže:   
Súťažné práce spolu s riadne vyplnenou prihláškou zasielajte: 
o elektronicky  
o do predmetu e-mailu uveďte heslo - súťaž  - Staň sa vedeckým novinárom 
o zašlite na adresu: sutaz@sovva.sk  

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

o Web: www.nocvyskumnikov.sk, https://www.facebook.com/nocvyskumnikov  
o E-mail: sutaz@sovva.sk, info@sovva.sk 
o Tel: 0918 378 550  

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

