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Štatút súťaže  

Nauč ma rozumieť vede?  

 

1. Základné podmienky  

1.1. Vyhlasovateľ súťaže  

Vyhlasovateľom súťaže je Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ 

(ďalej aj „ASFEU“). 

1.2. Predmet súťaže  

Predmetom súťaže je vytvorenie krátkeho audiovizuálneho diela - videa, ktoré má osloviť žiakov základných škôl, v 

Audio Video Interleave/formát avi - pod názvom Nauč ma rozumieť vede. 

Zámerom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety (fyzika, chémia, biológia a pod.) 

a vzbudiť ich záujem o vedu. Ocenené práce budú sprístupnené verejnosti na www.asfeu.sk. 

Dielo/produkt súťaže – krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) má skratkovitou, 

vtipnou, pútavou, ale náučnou formou priblížiť žiakom základných škôl prečo potrebujeme výsledky vedy a ako 

ovplyvňujú náš život. Odporúčaná maximálna dĺžka audiovizuálneho diela - 5 min. 

1.3. Účastníci súťaže  

Súťaž je určená pre študentov VŠ/univerzít Slovenskej republiky (fyzické osoby). 

1.4. Ciele súťaže 

Súťaž podporuje kreativitu vysokoškolákov/študentov, ktorí svojimi dielami vysvetlia, ale aj pomôžu pochopiť žiakom 

základných škôl oblasť vedy vtipnou a zábavnou, ale zároveň edukatívnou formou. 

1.5. Podmienky prijatia diela do súťaže  

Do súťaže môže byť zaradené maximálne 1 dielo – video – od 1 autora, ktoré zašle v termíne do 12. 4. 2014 spolu 

s povinnými dokladmi (viď nižšie) poštou na adresu:  

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 

Bratislava, Odbor informovania a publicity. 

http://www.asfeu.sk/
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Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma rozumieť vede 

Súťažiaci, ktorí spĺňajú podmienky súťaže a chcú sa do nej zapojiť, musia do 12. 4. 2014 zaslať:  

1. prihlášku,  

2. potvrdenie o štúdiu alebo kópiu študentskej identifikačnej karty,  

3. CD ROM so súťažným dielom. 

Všetci súťažiaci automaticky prihlásením sa do súťaže potvrdzujú, že práca je ich vlastná a svojím dielom neporušili 

autorské práva iných osôb. Dielo (videozáznam/formát avi) je potrebné zaslať do súťaže na CD ROM-e s prihláškou  

a potvrdením o štúdiu. Každý súťažiaci môže zaslať iba jedno dielo. 

Upozornenie: 

Je potrebné, aby v prípade použitia iných ako vlastných zdrojov študent vždy identifikoval a v závere diela uviedol 

zdroj, teda meno autora a prameň v zmysle odporúčacích slovenských technických noriem (v prípade elektronického 

zdroja je nevyhnutné navyše uviesť aj celý hypertextový odkaz).  

ASFEU nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích 

osôb, ku ktorému by prostredníctvom víťazného diela došlo. ASFEU nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušovanie 

autorských práv, ochranných známok ani iných práv na duševné vlastníctvo a ochranu osobnosti, ktoré môže 

prostredníctvom zverejneného víťazného diela nastať.  

Víťazné diela budú zverejnené na webovom sídle www.asfeu.sk. 

Zaslaním diela súťažiaci súhlasí s jeho zverejnením, bezplatným sprístupnením a rozširovaním pre pedagogickú i laickú 

verejnosť. Zaslaním diela súťažiaci zároveň udeľuje vyhlasovateľovi súťaže bezodplatnú, rozsahovo neobmedzenú, 

výhradnú a časovo obmedzenú licenciu (na čas zodpovedajúci zákonnej dobe ochrany majetkových práv k dielu) na 

všetky známe spôsoby použitia diela, a to najmä na:  

 výrobu rozmnoženín určených na verejný odbyt v tuzemsku a zahraničí,  

 účely propagačné, reklamné a prezentovanie v masmédiách s nekomerčným využitím.  

 

Súčasne sa má za to, že súťažiaci, ktorého dielo bude ako víťazné alebo ocenené zverejnené a k dispozícii na stiahnutie 

a voľné použitie (freedownload), vyjadruje zaslaním svojho diela vyhlasovateľovi súťaže súhlas na udelenie sublicencie 

tretej osobe v rozsahu uvedenej licencie. 

Súťažiaci má právo žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela 

s náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti. Súťažiaci má právo na nedotknuteľnosť svojho diela, 

http://www.asfeu.sk/
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najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela. 

2. Ocenenia 

Ocenené budú tri najlepšie práce. Autori víťazných prác získajú kvalitný TABLET. 

3. Hodnotenie  

Práce bude hodnotiť komisia zložená z pracovníkov ASFEU, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a odborného garanta. 

Hodnotitelia budú posudzovať práce podľa nasledujúcich kritérií:  

- kreatívnosť, hravosť, originalita, náučnosť 

- náročnosť spracovania. 

Proces hodnotenia komisie je neverejný. Hodnotenie prác komisiou prebieha jednorazovo po uplynutí termínu súťaže. 

Komisia má právo nevyhodnotiť žiadnu prácu ako víťaznú a teda neudeliť žiadnu cenu. 

4. Termíny  

Súťažné diela môžu študenti prihlasovať do 12. 04. 2014 vrátane (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).  

Doručené práce nesmú byť akýmkoľvek spôsobom poškodené. Výsledky budú zverejnené na webovom sídle ASFEU 

www.asfeu.sk v priebehu mája 2014.  

5. Osobitné ustanovenie 

Vyhlasovateľ súťaže si v prípade, ak má k tomu vážne dôvody, vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo 

súťaž odložiť alebo predčasne zrušiť. 

http://www.asfeu.sk/

