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Pošli a vyhraj! 

 

Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike! 
 

 

 

Zapojte sa do súťaže a pošlite reportáž, ktorá bola odvysielaná 

v televízii od 1. 1. 2013 až do 30. 9. 2014. 

 

 

        V rámci Festivalu vedeckých filmov FVF 2014,  ktorý sa uskutoční po prvýkrát na Slovensku 

počas celoslovenského Týždňa vedy a techniky v novembri tohto roku, sa bude konať aj súťaž o 

najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike.  

Súťažné dielo, televízna reportáž alebo televízny príspevok,  sa musí venovať vede a technike, jej 

predstaviteľom alebo jej výstupom v praxi. Podmienkou je, že obsah súťažného diela musí byť 

výlučne spätý  so Slovenskom  minimálne na jednej úrovni, napr. reportáž o dianí v slovenskej vede, 

o výskume realizovanom na Slovensku, o slovenskom vedcovi a jeho výsledkoch práce, reportáž  

o slovenskom vynáleze,  inovácii či nových technológiách a pod.  

         

        Neváhajte a  prihláste svoje príspevky do súťaže o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a 

technike. Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci alebo kolektív autorov príspevkami,  ktoré boli 

odvysielané v televízii v období od 1. 1. 2013 až do 30. 9. 2014. Každý autor môže do súťaže prihlásiť 

maximálne tri súťažné príspevky.  

Svoje súťažné diela potom zaregistrujte prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej stránke 

www.fvf.cvtisr.sk a odošlite do 30. septembra 2014 na adresu CVTI SR.  

Organizačný výbor súťaže v spolupráci s hodnotiacou komisiou vyberie a ocení najlepšie reportáže o 

vede a technike. Vyhlasovanie víťazov súťaže sa bude konať na záverečnom ceremoniáli v rámci 

Festivalu vedeckých filmov, dňa 15. 11. 2014. 

 

Podrobné podmienky a ďalšie pravidlá súťaže pre záujemcov nájdete na našej festivalovej stránke  

www.fvf.cvtisr.sk.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku     
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