
 

NV.TV 
Na Európskej noci výskumníkov každoročne prebehnú tisíce rozhovorov a interakcií medzi vedcami 
a návštevníkmi. Chceli by sme touto cestou zachytiť niekoľko z nich. Ak máte radi tvorenie videí, táto súťaž je pre 
Vás.  

Súťaž NV.TV je zameraná na vytvorenie video-rozhovoru s vedcom na jednom festivalovom mieste. V rozhovore 
by nemali okrem iného chýbať informácie o tom,  ako sa dostal vedec k svojej práci, akému výskumu sa venuje, 
a o tom, ako vníma tento ročník festivalu vedy. Video-rozhovor nesmie byť dlhší ako 180 sekúnd.  Stačí, ak bude 
video nahraté mobilným telefónom – kvalitné video nie je podmienkou, no môže byť výhodou pri verejnom 
hlasovaní.  

Súťaž vyhlasujú: 

• Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, Slovenská akadémia vied - SAV, portál 
EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky - CVTI SR 

Podmienky účasti: 

• Video nahrajte na úložisko a link nám pošlite v e-maili spolu s vyplnenou prihláškou na sutaz@sovva.sk 

• Jedna súťažná skupina môže mať maximálne 3 členov. Súťaž nie je vekovo obmedzená. 

• Do e-mailu nezabudnite pripojiť fotografiu, ktorá zachytáva tvorcov podieľajúcich sa na tvorbe videa. 
Na zaslanej fotografii musí byť viditeľné logo, ktoré si môžete stiahnuť tu. Fotografia bude zverejnená 
na Facebook stránke Noci výskumníkov. 

• Príspevky budú prijímané do 17. októbra (23:59).  

• Zaslaním prihlášky tvorca (v prípade, že má tvorca menej ako 16 rokov jeho zákonný zástupca) čestne 
vyhlasuje, že tvorca pripravil súťažnú prácu sám a nijako nekopíruje dielo druhých a  že  má 
neobmedzené  práva  poskytovať  ďalším  osobám práva na jeho použitie v neobmedzenom rozsahu. 

• Zaslaním prihlášky tvorca (v prípade, že má tvorca menej ako 16 rokov jeho zákonný zástupca) čestne 
vyhlasuje, že súhlasí so zaradením súťažného diela do tejto súťaže. 

• Vyhlasovatelia majú právo zmeniť propozície súťaže v prípade že by sa nemohli dosiahnuť ciele súťaže. 

Hodnotenie 

• Hlasovanie bude prebiehať formou pridávania reakcií jednotlivým videám na Facebooku od 18. – 28. 
októbra (23:59). Víťaz, ktorého video bude mať na Facebooku najviac reakcií, bude vyhlásený na 
Facebooku Noci výskumníkov. 

• Ceny víťazom budú následne zaslané poštou. 
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