Centrum vedecko-technických informácií SR
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Tlačová správa
Kreativitu mladých ocení aj veda a technika
Originalitu nápadov žiakov a študentov pozná nie jeden učiteľ či rodič. Aktuálne majú
príležitosť motivovať ich tento potenciál využiť v súťaži Týždňa vedy a techniky, ktorá podporí
nielen ich kreatívne myslenie, ale aj záujem o túto oblasť.
Súťaž je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky už ôsmy rok. Výtvarná súťaž má tento
rok motto: „Čo by som rád/rada objavil/a.“ Zapojiť sa môžu žiaci piateho až deviateho ročníka
základných škôl a osemročných gymnázií a zaujímovo odprezentovať svoj pohľad na vynálezy
a výskumnú činnosť.
„Tí, ktorí radšej ako papier a štetec chytia do rúk fotoaparát sa môžu zapojiť do Fotografickej
súťaže,“ hovorí Andrea Putalová, vedúca Národného Centra pre popularizáciu vedy a techniky
na Slovensku (NCP VaT), ktoré je hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky a tiež súťaže.
Jej témou je „Veda pod lupou.“ „V tomto prípade môžu svoj pohľad cez objektív prezentovať študenti
stredných a vysokých škôl,vrátane doktorandov,“ dopĺňa Putalová.
Do oboch súťaží sa môžu záujemcovia prihlasovať do 14. októbra 2013 prostredníctvom formulárov
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.
Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom odovzdávaní cien počas Týždňa vedy a techniky
od 11. do 17. novembra 2013.

Týždeň vedy a techniky je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
(MŠVVaŠ SR) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI
SR), ktorého súčasťou je aj NCP VaT. Cieľom je prostredníctvom hlavných podujatí ako konferencia
či Cena ministra, ale aj sprievodných podujatí vo forme workshopov, seminárov, výstav a podobne
upriamiť pozornosť na význam vedy v našom živote, prezentovať osobnosti našej vedy a zvýšiť
záujem mladých ľudí o profesie, ktoré veda a výskum ponúka.
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