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Nadaní žiaci, študenti i novinári dostanú ocenenie za prezentáciu vedy
V rámci Týždňa vedy a techniky 2015 prebiehalo viacero súťaží, v ktorých sa mohli realizovať žiaci
a študenti s výtvarným, fotografickým, alebo grafickým talentom, ale aj všetci tí, ktorí radi tvoria
filmy. V Súťaži o najlepšiu reportáž zo sveta vedy a techniky mohli práve novinári ukázať svoju
snahu o pozitívnu propagáciu Slovenska. Tí najlepší získajú zajtra, o 13:00 hodine v Divadle Malá
scéna STU, ocenenie za svoju tvorbu.
Cieľom výtvarnej, fotografickej a grafickej súťaže bolo podporiť záujem mladých ľudí o vedu
a techniku a motivovať ich k vedeckému bádaniu, či priamo k vedeckej kariére.
V rámci desiateho ročníka výtvarnej súťaže bolo úlohou žiakov a študentov nakresliť alebo namaľovať
Moje centrum vedy. Do súťaže bolo prihlásených 236 výkresov. Témou prvého ročníka grafickej
súťaže boli symboly vedy a techniky. Porota vyberala z 36-ich grafických prác. Fotografie s témou „Kto
alebo čo inšpiruje môj záujem o vedu“ mali za úlohou posielať žiaci a študenti v rámci tretieho ročníka
fotografickej súťaže. Poslaných bolo 39 fotografií. Pre nadaných filmárov bola určená Súťaž
amatérskych filmov. Tento rok bola jej témou Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás. Porota vyberala
tie najlepšie z 13-ich zaslaných prác.
Súťažiť mohli aj novinári. V rámci Súťaže o najlepšiu slovenskú reportáž o vede a technike bolo ich
úlohou poslať reportáž, ktorá v pozitívnom svetle propagovala slovenskú vedu a techniku.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov všetkých súťaží sa uskutoční zajtra, 11. novembra 2015, v Divadle
Malá scéna STU v Bratislave o 13.00 hod. Cenu za najlepšiu slovenskú reportáž o vede a technike
odovzdá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraj Draxler. Ceny za výtvarnú súťaž
odovzdá žiakom a študentom Michaela Musilová zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity.
Gestorom a hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
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