
 
 

 
   Partner súťaže: 

 
     MÔJ♥VYNÁLEZ 
 

Neodmysliteľnou súčasťou festivalu vedy je už tradične VÝTVARNÁ SÚŤAŽ určená deťom navštevujúcim 
základné školy, materské školy a základné umelecké školy. Európska noc výskumníkov 2016 sa bude niesť  
v duchu motta: SRDCE A MOZOG SLOVENSKEJ VEDY. Oba orgány sú totiž absolútne dôležité pre prežitie 
každej mysliacej, ľudskej bytosti. Okrem toho oba prirodzene symbolizujú aj dva hlavné atribúty, ktoré sú 
nevyhnutné pre každú ľudskú tvorivú činnosť: myslenie a lásku. Mozog ako symbol myslenia má zdôrazňovať 
tvorivý potenciál a múdrosť našich vedcov, vývojárov, inovátorov  a učiteľov. Srdce je zase znakom lásky 
a zanietenia k vedeckej práci, ako aj odhodlania a obetovania sa, ktoré táto profesia vo zvýšenej miere 
vyžaduje. 
INŠPIRUJTE SA VEDECKÝMI OBJAVMI A VYNÁLEZMI, BEZ KTORÝCH SI NEVIETE PREDSTAVIŤ SVOJ ŽIVOT  
A SÚ VAŠOU SRDCOVOU ZÁLEŽITOSŤOU. 

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:  

 
Téma súťaže:  
Výtvarná súťaž je príležitosťou pre všetky zvedavé deti so vzťahom k výtvarnému prejavu, aby nakreslili, či 
namaľovali, bez ktorého vynálezu si nevedia predstaviť svoj život, ako aj aktivitu, v ktorej im daný vynález 
pomáha a je pre ňu dôležitý.   
Obrázkom odpovedzte na otázky: Čo rád robím v škole, doma s rodičmi alebo kamarátmi a ktorý vynález mi 
v tom pomáha? Ktorý vynález mám najradšej a prečo? 
 
Cieľom súťaže je vytvoriť pestrú mozaiku detských predstáv o živote a vynálezoch, ktoré ho sprevádzajú. 
Originálny obraz života očami detí, by sme chceli prezentovať na webovej stránke festivalu 
www.nocvyskumnikov.sk  a na facebookovej funpage https://www.facebook.com/nocvyskumnikov .  
 
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.  
 
 
 
 

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


 
 

                 
           

Pravidlá súťaže:  

a) Každá súťažná práca musí obsahovať stručné vysvetlenie o tom, ako práca súvisí s témou súťaže 
(tento vysvetľujúci text je zahrnutý vo formulári prihlášky) 

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 2016 (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, ktorá vznikla pod vedením pedagóga, musí byť uvedený aj pedagóg 

(učiteľ / vychovávateľ / neformálny vedúci...), ktorý s autorom o téme diskutoval.  
g) V prípade, že žiacka práca nevznikla pod vedením pedagóga, jeho údaje sa v prihláške nevypĺňajú. 
h) 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. 
i) Zaslaním prác autori udeľujú organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov, s možnosťou 

ich kontaktovania a s možnosťou poskytnutia kontaktných údajov záujemcom o súťažné práce 
j) Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade že by sa nemohli dosiahnuť ciele 

súťaže 
k) Súťažné práce je potrebné zasielať poštou a elektronicky 
l) Každá súťažná práca musí byť označená názvom práce, menom autora (prípadne názvom 

organizácie) 
m) Organizátori súťažné práce nevracajú. 

 
Hodnotenie: 

a) Víťazov súťaže (prvé tri miesta v každej kategórii) vyberie porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľa 
a hlavného partnera súťaže – Panta rhei, ako aj členov projektového konzorcia Festivalu vedy – 
Európska noc výskumníkov 2016.  

b) Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční počas festivalu vedy dňa 30. septembra 2016 na hlavnom 
pódiu v Starej Tržnici v Bratislave. Ceny víťazom osobne odovzdá zástupca partnera súťaže -  Panta 
rhei. V prípade, že sa víťazi odovzdávania cien nebudú môcť zúčastniť osobne, budú im následne 
zaslané poštou.  

Ceny: 
Víťaz v každej zo 4 súťažných kategórii získa atraktívne knižné ceny, ktoré venuje partner súťaže 
kníhkupectvo Panta rhei.  

Termín: 
Súťaž prebieha od 5. septembra 2016 do 25. septembra 2016 (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:  

 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. Ilkovičova 2, Mlynská dolina,  
841 05 Bratislava   
Obálku označte heslom: „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ“  
Scan alebo fotografiu práce spolu s prihláškou zašlite: sutaz@sovva.sk   
Predmet mailu označte heslom: „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ“  
Aktuálne informácie o súťaži, ako aj ostatných aktivitách festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2016 
získate prostredníctvom: Web: www.nocvyskumnikov.sk , https://www.facebook.com/nocvyskumnikov  
Tel: 0918 378 550  

http://www.nocvyskumnikov.sk/
http://www.pantarhei.sk/
mailto:sutaz@sovva.sk
http://www.nocvyskumnikov.sk/
https://www.facebook.com/nocvyskumnikov

