
 

 

 

Súťaž Európskej noci výskumníkov 2020 a UK EMBASSY na Slovensku pre učiteľky a 
učiteľov:  

#ucimvedu 

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 v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska v Slovenskej republike.   

Súťažná kategória:   

• Učitelia na ZŠ a SŠ.  

Téma a zadanie súťaže:  

Zdieľate so svojimi žiakmi a študentmi nadšenie pre vedu?   Podeľte sa s nami o to, ako svojich 
žiakov učíte a motivujete ich tak k záujmu o vedu a ďalšie bádanie. Chceme vidieť, ako im 
odovzdávate vedomosti  a tým ich privádzate na cestu poznávania či už z prírodovedných, technických 
alebo humanitných predmetov. Pošlite nám alebo zverejnite fotografiu z Vašej práce, ktorá je nielen 
povolaním, ale aj poslaním.    

Radi privítame aj vaše fotky z návštevy slovenského vedca v rámci aktivity Spoznaj svojho vedca, 
ktorá sa uskutoční počas Európskej noci výskumníkov.   

Fotografiu môžete zverejniť na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram ako verejný príspevok 
s hashtagom #ucimvedu alebo nám ju poslať do správy na Facebooku alebo Instagrame.    

Súťaž trvá do 27. novembra 2020.   

Ceny:  

• Mikroskop pre vašu školu.   

• Odovzdanie ceny Nigelom Bakerom,  veľvyslancom Veľkej Británie a Severného Írska na 
Slovensku.  

• Návšteva celej triedy v Slovenskej akadémii vied (konkrétne  miesto návštevy pracoviska 
SAV bude dohodnuté na základe dostupnosti pre triedu).  

Podmienky účasti:  

• Formát príspevku je fotka na Facebooku či Instagrame. Dôležité je, aby príspevok bol verejne 
vyhľadateľný (príspevok musí byť nastavený ako verejný)  hashtagom #ucimvedu. Inak vašu 
fotku nevieme nájsť a zaradiť do súťaže.  

• Do súťaže sa môžete zapojiť aj zaslaním fotografie do správy na Facebooku alebo 
Instagrame. Do predmetu mailu prosím uveďte „Učím vedu“.  

• Fotografie zaslané do správy a fotografie zverejnené pod hashtagom #ucimvedu budú 
zaradené do jednej kategórie a spomedzi všetkých sa bude vyberať jeden víťaz.   



 

 

•  

 

• Súťaž prebieha do 27. novembra 2020 (uzávierka súťaže). Akceptované budú len fotografie 
zverejnené alebo zaslané do tohto dátumu, po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.  

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

 Hodnotenie:  

• Porota zložená zo zástupcov vyhlasovateľa spomedzi zapojených fotiek (poslaných do 
správy a zverejnených na Facebooku alebo Instagrame) vyberie jedného víťaza súťaže.  

• Ceny budú víťazovi doručené po dohode v organizátorom Európskej noci výskumníkov 2020 
a po uskutočnení Európskej noci výskumníkov 2020.   

  

 


