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Krotitelia bludov 
 

V posledných rokoch vnímame nárast šírenia nepravdivých informácií, hoaxov, dezinformácií, propagandy 
a výmyslov. Mnohé priamo ohrozujú to, ako je v spoločnosti vnímaná veda a zdravý rozum. Cieľom 
súťaže Krotitelia bludov je pomocou vedeckých argumentov a poznatkov tieto dezinformácie vyvrátiť.  

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

Téma súťaže: Chceme, aby sa ľudia viac zamýšľali nad tým, čo čítajú  a zdieľajú, a čo vnímajú ako 
overený fakt. Súťaž je určená pre študentov prvého a druhého stupňa vysokých škôl. Stačí ak nájdete 
na webe alebo v tlači akýkoľvek typ dezinformácie/hoaxu a napíšete naň reakciu, v ktorej na základe 
overených zdrojov a vedeckých postupov vysvetlíte, prečo ide o hoax/dezinformáciu.  

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 

Pravidlá súťaže: 

a) Rozsah práce je maximálne 5 normostrán + prílohy (obrázok, fotografia, a pod.).  

b) Akékoľvek citácie musia byť zaznamenané v poznámkach pod čiarou.  

c) Súťaže sa môžu zúčastniť len študenti 1. a 2. stupňa vysokých škôl. Každý študent môže to súťaže 
prihlásiť len jednu súťažnú prácu.  

d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na ďalšie nekomerčné použitie prác. 
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e) Ku každej práci musí byť priložená riadne vyplnená prihláška. Prihlášku nájdete na webovej stránke 
Festivalu vedy – Európska noc výskumníkov 2017 (www.nocvyskumnikov.sk)  

f) Súťažné práce spolu s riadne vyplnenou prihláškou zasielajte elektronicky na adresu sutaz@sovva.sk. 
Do predmetu e-mailu uveďte heslo - súťaž - Krotitelia bludov 

g) Víťazi budú vyhlásení a ocenení dňa 29. septembra 2017 na hlavnom pódiu počas podujatia v Starej 
tržnici v Bratislave, prípadne v inom meste, v ktorom sa Noc výskumníkov bude konať. 

h) Príspevky budú prijímané do 23. septembra (16:00).  

i) 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. 

j) Zaslaním prác autori udeľujú organizátorom súhlas so spracovaním osobných údajov, s možnosťou ich 
kontaktovania a s možnosťou poskytnutia kontaktných údajov záujemcom o súťažné práce.  

k) Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade že by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže 
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