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Každý rok vznikne niekoľko reportáží o tom, čo sa udialo na jednotlivých podujatiach Noci výskumníkov. 
Chceli by sme však vidieť ako Noc výskumníkov vidíte vy. Ak máte radi fotenie a robenie videí, táto 
súťaž je pre Vás.  
 

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

Téma súťaže: Chceme vidieť, ako podujatie vnímajú návštevníci. Súťaž NV.TV je zameraná na 
vytvorenie videoreportáže z jedného z podujatí.  

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) Videoreportáž nesmie byť dlhšia ako 180 sekúnd a jej obsah by mal zachytiť to, čo návštevník môže 
zažiť na podujatí Noc výskumníkov. Stačí, ak bude video nahraté mobilným telefónom – kvalitné video nie 
je podmienkou, no môže byť výhodou pri verejnom hlasovaní.  

b) Video nahrajte na úložisko a link nám pošlite správou priamo na Facebook stránke Noci výskumníkov 
(nezdieľajte video na nástenke).  

c) Jedna súťažná skupina môže mať maximálne 3 členov. 

d) K videu musí byť priložená riadne vyplnená prihláška. Prihlášku nájdete na webovej stránke Festivalu 
vedy – Európska noc výskumníkov 2017 (www.nocvyskumnikov.sk ) 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

SOVVA - SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA PRE VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY 

Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovakia  +421 918 378 550  www.sovva.sk 

e) Do správy s videom nezabudnite pripojiť fotografiu, ktorá zachytáva skupinu podieľajúcu sa na tvorbe 
videa a kontaktné údaje všetkých členov skupiny. 

f) Na zaslanej fotografii musí byť viditeľné logo, ktoré si môžete stiahnuť tu. Fotografia bude zverejnená na 
Facebook stránke Noci výskumníkov. 

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

h) 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. 

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

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

 

http://www.nocvyskumnikov.sk/files/downloads/logo-nv2017-sutaz.png

