
 

 

 

 

 

Ponuka na partnerstvo v rámci Európskej noci výskumníkov 2020 

 

O podujatí: 

Festival vedy Európska noc výskumníkov jedinečným podujatím svojho druhu tak na 
Slovensku, ako aj v celej Európe, a to tak svojím rozsahom, ako aj počtom návštevníkov. 
Podujatie sa každoročne koná v ten istý deň vo viac ako 350 mestách a 27 krajinách po celej 
Európe. Počet návštevníkov presahuje 1,2 milióna. Ide o najväčšie podujatie zamerané na 
popularizáciu výskumu a inovácií v Európe. Len minulý rok sa doň zapojilo viac ako 21 000 
výskumníčok a výskumníkov. Európska noc výskumníkov je tak vlajkovou loďou Európskej 
komisie pri popularizácii vedy. V roku 2019 sa podujatia na Slovensku zúčastnilo viac ako 
176 000 návštevníkov, 72 000 študentov a 1 486 výskumníkov a inovátorov.  

Európska noc výskumníkov približuje prácu a kariéru vedcov žiakom, študentom, ako aj 
širokej verejnosti. Zároveň umožňuje vedcom a inovátorom prezentovať výsledky svojho 
výskumu. Tento rok sa budú všetky aktivity, vzhľadom na aktuálne 
proti pandemické opatrenia, konať len online.  

Celodenný program pre širokú verejnosť prinesieme v posledný novembrový piatok – 
27.11.2020.    

 

Aktivity počas roku 2020  

Online štúdio Európskej noci výskumníkov  

Počas celého dňa 27.11.2020 pripravujeme program pre všetky vekové kategórie. Tradičný 
hlavný formát sa presunie zo Starej tržnice do interaktívneho online štúdia. Celodenný live 
program zo štúdia bude určený pre všetky vekové kategórie a môžete sa tešiť na prezentácie, 
ukážky, diskusie, vedeckú a svetelnú šou.  

 

Spoznaj svojho vedca  

V rámci programu Spoznaj svojho vedca chceme, aby žiaci a študenti stretli úspešných 
absolventov svojej školy pôsobiacich v oblasti vedy a výskumu. Do projektu sa môžu zapojiť aj 
školy, ktoré nepoznajú žiadneho absolventa pôsobiaceho v oblasti výskumu – buď ho nájdeme 
alebo ponúkneme prezentáciu iného slovenského výskumníka.  



 

 

 

 

Navštív svoju školu  

Cieľom je, aby vedci aspoň virtuálne navštívili školu, na ktorej študovali a ukázali žiakom a 
študentom, že vedecká práca má význam a je poslaním.  

Vedci si pripomenú svoje študentské časy a prispejú k tomu, aby sa študenti viac zaujímali o 
vedeckú kariéru a možnosti, ktoré im ponúka. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom online 
formulára, kde školy vyplnia údaje vrátane preferovanej školy, ktorú navštevovali, navštevujú 
ich deti, alebo aj inú, na ktorej by chceli prezentovať. Rovnaké prihlasovanie bude prebiehať 
aj zo strany škôl. Prihlášky spracujeme a skontaktujeme školy a prihláseným vedcom. Táto 
návšteva bude prebiehať virtuálne podľa možností, ktoré konkrétne školy majú. 

 

Veda bez hraníc  

Hlavné motto tohto ročníka zastreší celodenné menšie online aktivity a program pre užšie, ale 
aj širšie publikum. Môže ísť o prezentáciu, ukážku pokusov, diskusiu, či iný formát, ktorý by 
ste chceli prezentovať Vašu prácu.  

Vedu bez hraníc budeme realizovať prostredníctvom online platformy (pravdepodobne Zoom 
alebo Teams), takže na program sa budú môcť záujemci registrovať. Preto je možné ich aj 
intenzívnejšie zapojiť do prezentácie. Zároveň budú prezentácie streamované aj na našom 
Youtube, pre tých, ktorí sa nezaregistrujú. Vyhradený čas pre vedecký program v rámci Vedy 
bez hraníc je maximálne 55 minút. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ponuka partnerstva na podujatí Noc výskumníkov 

 

Balíček 1: Veda bez hraníc + On-line štúdio 

Partnerstvo v rámci aktivity Veda bez hraníc  a aktivity On-line štúdio.  

Partnerský balíček 1 zahŕňa online priestor (max. 1 hodinu) na zorganizovanie 
prezentácie/prednášky partnera v rámci aktivity Veda bez hraníc a s tým súvisiace technické 
zabezpečenie danej aktivity (technické vybavenie, zabezpečenie živého ONLINE streamingu, 
technická obsluha na mieste a iné). Zároveň účasť partnera na diskusii v online štúdiu (max. 1 
hodina), prenájom priestorov online štúdia, a technické zabezpečenie danej aktivity 
(technické vybavenie, zabezpečenie živého ONLINE streamingu, technická obsluha na mieste 
a iné).  

Suma: 2 990 € bez DPH 

 

Balíček 2:  Veda bez hraníc + Navštív svoju školu 

Partnerstvo v rámci aktivity Veda bez hraníc  a aktivity Navštív svoju školu.  

Partnerský balíček 2 zahŕňa online priestor (max. 1 hodinu) na zorganizovanie 
prezentácie/prednášky partnera v rámci aktivity Veda bez hraníc, a s tým súvisiace technické 
zabezpečenie danej aktivity (technické vybavenie, zabezpečenie živého ONLINE streamingu, 
technická obsluha na mieste a iné). Zároveň účasť zástupcu partnera na aktivite Navštív svoju 
školu, pričom pôjde o virtuálnu prezentáciu zástupcu partnera (max. 1 hodinu) na vybranej 
strednej alebo základnej škole a technické zabezpečenie danej aktivity (technické vybavenie, 
zabezpečenie živého ONLINE streamingu, technická obsluha na mieste a iné).  

Suma: 2 990 € bez DPH 

 

 

Pri dohode na oboch partnerstvách bude partnerská organizácia označovaná ako hlavný 
partner podujatia, a to na všetkých tlačených, ako aj elektronických materiáloch, ktoré bude 
organizátor vydávať (nevťahuje sa na tie, ktoré už boli vytlačené alebo publikované pred 
objednaním balíčka).  

 

 


